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Afgørelse  

i sag om fredning af Observatoriebakken - Brorfelde  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Vestsjællands afgørelse af 5. juli 2012  

om fredning af Observatoriebakken, Brorfelde i Holbæk Kommune - for så vidt angår fredningens 

udstrækning og de fastsatte fredningsbestemmelser - idet dog ejendommene matr.nr. 5c Mogenstrup 

By, Sdr. Jernløse og matr.nr. 1d Brorfelde By, Kvanløse udgår af fredningen, og idet det i § 2 præci-

seres, at det opdyrkede areal udgør 12,5 ha og ikke 9,5 ha. 

 

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 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 16. november 2009. 

 

Fredningen omfatter et areal på knap 40 ha, heraf ejer A/S Freja Ejendomme godt 39 ha og Holbæk 

Kommune ca. 0,5 ha. De resterende ca. 0,295 ha tilhører to private lodsejere. 

 

Brorfelde Observatorium har været ejet af Københavns Universitet siden 1947. Universitetet beslut-

tede i 2008 at afhænde observatoriet og overdrog det i 2009 til statens ejendomsselskab Freja Ejen-

domme A/S med henblik på salg.   

 

Fredningen har til formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, 

at området fremtræder som et overvejende åbent landskab i natursammenhæng med de tilstødende 

fredede områder og skovområder, at understøtte formidling og undervisning i bl.a. astronomi, geolo-

gi og natur i øvrigt, så vidt det er muligt, at bevare og synliggøre de særlige landskabelige, geologi-

ske, biologiske og kulturhistoriske værdier i området, at sikre og forbedre områdets rekreative vær-

dier og herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at sikre områdets karakter med 

nattemørke, således at området fortsat er egnet til stjerneobservationer og at skabe grundlag for 

naturpleje og naturgenopretning.  

 

Fredningen indeholder sædvanlige bestemmelser om forbud mod terrænændringer og mod opførelse 

af ny bebyggelse. Mindre til- og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver tilladelse af 

fredningsnævnet.  

 

Fredningen indeholder endvidere forbud mod etablering af faste anlæg og konstruktioner, såsom 

tårne, jagtstiger, vandmøller mv. samt forbud mod etablering af sportspladser o. lign.  

 

Der må endvidere ikke etableres nyt udendørs lys i området.  

 

Fredningen indeholder nærmere bestemmelser om driften af arealerne. De 9,5 ha, som i dag er op-

dyrket, kan fortsat dyrkes landbrugsmæssigt, så længe de eksisterende forpagtningsaftaler løber. 

Arealet skal herefter henligge som naturareal, hvor der ikke må gødskes, anvendes sprøjtemidler 

eller kalkes. I det øvrige fredningsområde må der ikke foretages jordbehandling, gødskes, sprøjtes 

eller kalkes.  

 

Offentligheden har adgang til området efter de almindelige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. 

Eksisterende veje og stier må ikke nedlægges. Der udlægges nye stier, som vist på fredningskortet.  

 

Fredningen indeholder endvidere bestemmelser om pleje.  

 

Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke tilkendes A/S Freja Ejendomme er-

statning for fredningsindgrebet, idet selskabets arealer i relation til naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 

1, 3. pkt. er at betragte som offentligt ejede arealer, og idet der i øvrigt ikke foreligger sådanne sær-

lige forhold, at der undtagelsesvist er grundlag for at tilkende selskabet erstatning. Selskabet har 

indbragt fredningsnævnets erstatningsafgørelse for domstolene.  
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Fredningsnævnet har tilkendt hver af de to private lodsejere en minimumserstatning på 3.800 kr. 

 

Klage 

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Hans Jørgen Hansen med 

påstand om, at den tilkendte erstatning forhøjes til 250.000 kr., subsidiært til et beløb større end det 

tilkendte på 3.800 kr. og mindre end 250.000 kr. 

 

Klager er imidlertid grundlæggende af den opfattelse, at hans ejendomme (matr.nr. 5c Mogenstrup 

By, Sdr. Jernløse og matr. nr. 1d Brorfelde By, Kvanløse) bør udgå af fredningen. Ejendommene er 

uden betydning i forhold til at sikre områdets landskabelige karakter og karakter af nattemørke. 

 

Klager har i henhold til byggetilladelse fra Holbæk Kommune den 30. juli 2009 opført en 176 m2 stor 

bolig på ejendommen. Det fremgår imidlertid ikke af fredningskortet, at ejendommen er bebygget. 

  

Fredningens forbud mod bebyggelse afskærer klager fra at opføre yderligere byggeri og opsætte et 

solfangeranlæg på ejendommen samt til at etablere udendørs belysning.  

 

Erstatningskravet er specificeret således: 

 

- manglende mulighed for yderligere bebyggelse - 100.000 kr., 

- merudgift til pleje - 100.000 kr., 

- manglende mulighed for udendørs belysning - 50.000 kr. 

 

Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til klagen 

Foreningen har anført, at der er tale om en meget lille ejendom (0,284 ha), som reelt er et hus med 

have. Foreningen har ikke været bekendt med, at der blev opført en bolig på ejendommene under 

sagens behandling i fredningsnævnet. 

 

Fredningen giver ikke offentligheden adgang til at færdes på ejendommene, og ejendommene har i 

øvrigt ikke en sådan beliggenhed, at evt. udendørs lys vil kunne påvirke nattemørket i Brorfelde.  

 

Foreningen har på den baggrund anbefalet Natur- og Miljøklagenævnet at udtage klagers ejendom-

me af fredningen.   

 

Besigtigelse 

Natur- og Miljøklagenævnets formand har den 11. april 2013 besigtiget området og holdt møde med 

sagens parter. Såvel Danmarks Naturfredningsforening som Holbæk Kommune og Naturstyrelsen  

fandt, at ejendommene, henset til beliggenheden, var uden betydning i relation til de hensyn, der 

skal varetages med fredningen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

 

I sagens afgørelse har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), 

Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Poul Søgaard, 

Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan tiltræde at området fredes. 
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Nævnet har endvidere besluttet, at klagers ejendomme udtages af fredningen. 

 

Nævnet kan tiltræde de af fredningsnævnet fastsatte fredningsbestemmelser, idet det dog i § 2 præ-

ciseres, at det opdyrkede areal udgør 12,5 ha og ikke 9,5 ha. 

 

------------------------------------- 

 

De i Fredningsnævnet for Vestsjællands fredningskendelse af 5. juli 2012 for Observatoriebakken – 

Brorfelde fastsatte fredningsbestemmelser stadfæstes herefter med den ovenfor anførte ændring i  

§ 2. Fredningens afgrænsning er ændret, som vist på medfølgende kortbilag, jf. bilag 1 til denne 

afgørelse, og fredningen omfatter herefter de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendom-

me. 

 

Fredningsnævnets afgørelse, herunder om erstatning, ophæves for så vidt angår matr.nr. matr.nr. 5c 

Mogenstrup By, Sdr. Jernløse og matr. nr. 1d Brorfelde By, Kvanløse. 

 

Da fredningsnævnets afgørelse om erstatning ikke overstiger 500.000 kr., og da erstatningsafgørel-

sen i øvrigt ikke er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, finder nævnet ikke anledning til at tage 

stilling til erstatningsspørgsmålet for så vidt angår A/S Freja Ejendomme. 

 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 
Lars Busck 

Formand 
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Fortegnelse 
over ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. juli 2013 om 
fredning af Observatoriebakken – Brorfelde 

(NMK-520-00030) 
 

 
 
Mogenstrup By, Sdr. Jernløse 
6b, 16 
 
 
Brorfelde By, Kvanløse 
1e, 1i, 18  
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UDSKRIFT AF 

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND  

__________________ 

 

Den 27. november 2015 besluttede Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af formanden, 
dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det kommunalt ud-
pegede medlem, Gunner Nielsen, følgende:  

Der foretoges: 

F 71/2014  Plejeplan for Brorfelde Observatorium. 

 
Ingen var mødt eller indkaldt. 
 
Der fremlagdes udkast til landskabs- og naturplejeplan af 30. september 2015 fra Holbæk Kommu-
ne.  
 
Efter § 8 i fredningsbestemmelserne træffer fredningsnævnet afgørelse vedrørende plejeplanen i 
tilfælde af uenighed. 
 
Fredningsnævnet foretog den 6. maj 2015 besigtigelse. I den forbindelse drøftedes forskellige for-
hold i det daværende udkast til landskabs- og naturplejeplan med de fremmødte, herunder DN Hol-
bæk, som havde forskellige indvendinger. Fredningsnævnet bemærkede i den forbindelse, at nævnet 
ikke finder, at der er noget til hinder for, at plejeplanen er indeholdt i en helhedsplan som den fore-
liggende.  
 
Det er af kommunen oplyst, at man i løbet af sommeren har haft en dialog med DN Holbæk, som 
overfor kommunen har givet udtryk for at være tilfreds med planen i dens nuværende form. 
 
Fredningsnævnet godkendte herefter landskabs- og naturplejeplanen. 
 
 
Rolf Dejløw                                                    Ole Stryhn                                          Gunner Nielsen 

formand 
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Klagevejledning. 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, 
der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

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

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 

Det er en betingelse for 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 gebyrbetalingen 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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udlø-

bet, 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. 
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Kopi sendes til: 

Holbæk kommune, Bente Meehan, beme@holb.dk, post@holb.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, holbaek@dof.dk  
Region Sjælland, naturmiljo@regionsjaelland.dk  
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk  
Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 
Agnethe Kähler Kyed, agnethe@kahlerkyed.dk 
Michael Toft Andersen, michael.toft@kildegaarden.nu 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Gunner Nielsen, Smedelundsgade 6, 2., 4300 Holbæk 
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Holbæk kommune 
Vækst og Bæredygtighed 
Bente Meehan 
beme@holb.dk 
 
 
 
          
 
 
          FN-VSJ 99/2015 
           
          Deres sagsnr. -   
 
          Den 30. november 2015  
 
 
 
Vedr. etablering af jordvarmeanlæg.   

 
Holbæk kommune har ved mail af 7. oktober 2015 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vest-
sjælland.  
 
Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 
Hermed ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg til opvarmning af Brorfelde observatorium til 
Fredningsnævnets godkendelse. 
 
Beliggenhed: Observator Gyldenkernes Vej, 4340 Tølløse 
 
Brorfelde Observatorium er i dag opvarmet af et centralt oliefyrsanlæg, som står i kælderen til 
værkstedet(nr. 3), og som via varmeforsyningsrør i vejen forsyner hovedbygningen (nr. 5) og huse-
ne (nr. 7 – 15). 
 
Oliefyrsanlægget er udtjent, og kommunen har derfor undersøgt alternative muligheder for at sikre 
den fremtidige varmeforsyning på Brorfelde. 
 
Kommunen ønsker at udskifte oliefyrsanlægget med et centralt jordvarmeanlæg, da det er vurderet, 
at et jordvarmeanlæg er den mest fremtidssikre løsning, at det giver minimale udgifter til drift og 
vedligehold, og at det i forhold til andre løsninger giver de mindste indgreb i bygninger, og samlet 
set også er det mest miljørigtige anlæg.  
 
I værkstedet udskiftes de nuværende oliefyrskedler med 2 jordvarmepumper. I meget kolde perioder 
vil det dog være nødvendigt at have en mindre oliefyrskedel til at supplere med. Varmeforsyning til 
hovedbygningen og husene via varmeforsyningsrørene bevares uændret, mens varmeanlæg i byg-
ninger skal udskiftes eller renoveres. 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 99 68 44 68 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Jordvarmeanlægget indebærer, at der skal etableres en ”jordvarmemark”, hvor der nedgraves i alt 
ca. 4.500 m jordslanger og 2 hovedledninger fra værkstedsbygningen til 2 samlebrønde ved ”jord-
varmemarken”, som vist på nedenstående figur. 
 
Jordslanger og hovedledninger nedgraves i ca. 1 m dybe render, som fyldes med den opgravede 
jord. Når anlægsarbejdet er afsluttet, vil de eneste synlige dele af anlægget være dækslerne til de 2 
samlebrønde, hvis overkant er i jordniveau. Der ændres ikke i terrænhøjder, da den opgravede jord 
retableres i samme rende. Ligeledes vil der ikke blive tilført eller fjernet jord. 
 
Når renderne er fyldt op med den opgravede jord, planeres denne, hvorefter områdets naturligt fore-
kommende planter efter en tid vil spire frem igen. 
 
Det forventes, at arbejdet inkl. retablering kan udføres inden for en måned. Arbejdet forventes alt 
efter vejrforhold at kunne igangsættes i perioden mellem januar og april. 
 
Holbæk Kommune har den 18. august 2015 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 
etablering af jordvarmeanlægget. 
 
Kulturstyrelsen har givet principiel tilladelse til etablering af jordvarmeanlægget og heraf afledte 
ændringer i de fredede bygninger. 
 
Anlægget er omfattet af kommunens udkast til landskabs- og naturplejeplan for Brorfelde Observa-
torium, indsendt til Fredningsnævnets godkendelse d. 30. september 2015.      
            

 
...” 
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Området er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. juli 2013 om fredning af Ob-
servatoriebakken Brorfelde. Formålet med fredningen er bl.a. at sikre og forbedre de landskabelige 
værdier i området, understøtte formidling og undervisning i astronomi mv., bevare og synliggøre de 
særlige landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske værdier i området samt sikre at 
områdets karakter med nattemørke bevares.  
 
Efter § 3 i fredningsbestemmelserne må der ikke foretages terrænændringer, og der må ikke fyldes 
op, graves af eller planeres. 
 
Fredningsnævnet har den 27. november 2015 godkendt Holbæk Kommunes udkast af 30. september 
2015 til landskabs- og naturplejeplan. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at det er i strid med formålet med fredningen, at der etableres et jord-
varmeanlæg som beskrevet i ansøgningen, så længe der ikke sker ændring af terrænhøjden, i og 
med at den opgravede jord efter nedgravningen af slangerne retableres i samme rende, hvorefter der 
sker planering. Da planeringen alene sker som led i retablering, finder nævnet ikke, at det er i strid 
med § 3 i fredningsbestemmelserne. 
 
Fredningsnævnet imødekommer derfor ansøgningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
 
 
Rolf Dejløw   Ole Stryhn                                            Gunner Nielsen 
     formand 
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Klagevejledning. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hel-
ligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kla-
ger via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger 
på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truf-
fet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klage-
portalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klage-
portalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer af-
gørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
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 afgø-

relsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttel-

se af natur og miljø, og      
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vareta-

ger væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interes-
ser. 

 
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 en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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 gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-
tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgø-
relse i sagen. 
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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 partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før kla-
gefristen er udløbet, eller behandling af 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. 
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Kopi sendes til: 
 
Holbæk  kommune, Vækst og Bæredygtighed, post@holb.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling  holbaek@dof.dk 
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk   
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Gunner Nielsen, Smedelundsgade 6,2., 4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune 
Center for ejendomme 
Att. Esben Milling 
esmil@holb.dk 
 
 
          
 
 
          FN-VSJ 118/2015 
          Jf. F 99/2015, F 25/2015
  
          NST-4112-03408 
 
          Deres sagsnr. -   
 
          Den 14. januar 2016 
 
 
 
Vedr. tilbygning til hovedbygningen, Observator Gyldenkernes Vej 5, 1i Brorfelde By, 

Kvanløse.  

Holbæk Kommune har ved mail af 25. november 2015 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Vestsjælland.  
 
Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 
I forbindelse med ombygningen af Brorfelde Observatorium har vi behov for at opføre en ny til-
bygning til Hovedbygningen Observator Gyldenkernes Vej 5. 
  
Behovet for tilbygningen er opstået, fordi det nuværende køkken er for lille til fremtidig anvendelse 
som produktionskøkken til centerets planlagte drift. Tilbygningen skal indeholde ventilation/teknik-
rum, depot/kølerum til køkken, samt værksted/depot til servicearbejder og plads til affaldscontaine-
re. 
  
Tilbygningen foreslås udført som et gårdrum omkranset af en træbygning i stil med den træbygning, 
der er ved Professorboligen, Observator Gyldenkernes Vej Nr. 15. 
  
Det samlede areal af tilbygningen bliver maksimalt 55 m2. De ydre mål er ca. 11,5 x 7 m, og 
tilbygningen ligger inden for den nuværende hæk. 
  
Tilbygningen er skitseret i vedhæftede dispositionsforslag udarbejdet af Rønnow Arkitekter. 
  
Kulturstyrelsen har haft forslaget til gennemsyn, og er ikke afvisende over for forslaget.  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 99 68 44 68 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Kommunen vil gerne forespørge, om den planlagte tilbygning kræver Fredningsnævnets god-
kendelse og i givet fald hermed ansøge om denne. 
 
…  
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…” 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk afdeling, har den 4. december 2015 udtalt: 
 
”… 
Som svar på Fredningsnævnets henvendelse om en udtalelse vedr. en påtænkt tilbygning til hoved-
bygningen Brorfelde Observatorium kan vi oplyse, at vi ikke har noget at indvende mod den fore-
slåede tilbygning på 55 m2, hvis etableringen sker på de oplyste betingelser. 
…”  
 
Naturstyrelsen har den 11. december 2015 udtalt: 
 
”… 
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Naturstyrelsen anbefaler en dispensation til det 
ansøgte eller det modsatte. 
 
Der ønskes opført en tilbygning på maksimalt 55 m² til administrationsbygningen til observatoriet 
på Brorfelde, der er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. juli 2013 om fredning 
af Observatoriebakken – Brorfelde. 
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Det fremgår af henvendelsen fra Holbæk Kommune til fredningsnævnet, at kommunen ønsker fred-
ningsnævnets vurdering af, om det ansøgte forudsætter dispensation fra fredningen og i givet fald 
ønskes henvendelsen behandlet som en dispensationsansøgning. 
 
Naturstyrelsen skal som udgangspunkt understrege, at vurderingen af, om et projekt kræver dispen-
sation eller ej skal foretages af kommunen som tilsynsmyndighed. Naturstyrelsen kan henvise til 
fredningens § 4 vedrørende bebyggelse, som klart beskriver reglerne for bebyggelse herunder også 
mindre tilbygninger. 
 
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 
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Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plante-
arter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
…” 
 
Fredningsnævnet afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider imod formålet med fredningen. Frednings-
nævnet imødekommer derfor ansøgningen om på nordsiden af hovedbygningen i nr. 5 at etablere en 
tilbygning på ca. 11,5 x 7 meter som et gårdrum beklædt med brædder i sort eller brunlig farve og 
med eternittag i lighed med tilbygningen til nr. 15, alt således som det fremgår af ansøgningen med 
tilhørende bilag, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
 
 
Rolf Dejløw    Ole Stryhn                 Gunner Nielsen 
      formand 
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Klagevejledning 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, 
der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• adressaten for afgørelsen 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
• offentlige myndigheder 
• en berørt nationalparkfond 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og      
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

 
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 en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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 gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 
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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 partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før 
klagefristen er udløbet, eller behandling af 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. 
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Kopi sendes til: 
Holbæk kommune, Esben Milling, esmil@holb.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, holbaek@dof.dk  
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk  
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Gunner Nielsen, Smedelundsgade 6,2., 4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune 
Vækst og Næredygtighed 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 
Att. Esben Milling, esmil@holb.dk 
 
 
        
 
 
          FN-VSJ 20/2016 
          Jf. 118/2015  
           
          Deres sagsnr.    
 
          Den 2. maj 2016  
 
 
 
 
Vedr. sadeltag på tilbygning, matr.nr. 1i Brorfelde By, Kvanløse.  

 
Holbæk Kommune har ved mail af 1. marts 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Vestsjælland.  
 
Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 
Med henvisning til FN-VSJ 118/2015, NST-4112-03408, Matr. Nr. 1i, Brorfelde By, Kvanløse, 
fremsender Holbæk Kommune til orientering hovedprojekttegninger for ombygningen til 
Hovedbygningen. 

I den oprindelige ansøgning var der skitseret et fladt tag på længerne over arbejdsskur og 
affaldsrum, og sadeltag på køle/frys- og ventilationsrum. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet blev det klart, at det flade tag ikke harmonerer 
med udhænget til det eksisterende anneks. Hvis løsningen blev fastholdt, vil adgangsvejen til 
tilbygningen blive meget lav og ikke brugbar. 
 
Holbæk Kommunes arkitekt, Rønnow Arkitekter, foreslår derfor, at der bliver udført et sadeltag på 
alle længerne jf. vedhæftede tegninger. 
 
Det løser problemet med den lave adgangsvej, og det er efter Rønnow Arkitekters vurdering også en 
æstetisk pænere løsning, som passer godt sammen anneksbygningens arkitektur. 
 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 99 68 44 68 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 



 KOPI 

Side 2 af 5 
 

Tilbygningens ydre hovedmål og anvendelsen til hhv. køle/fryse- og ventilationsrum, arbejdsskur 
og affaldsrum er uændret.  
 
Tage og facader bliver opført i de samme materialer og farver, som der er anvendt til Anneks-
bygningen. 
 
… 
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…” 
 
Det er oplyst, at Kulturstyrelsen ikke har indvendinger imod, at projektet udføres med sadeltag i 
tegl. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at det er i strid med formålet med fredningen, at taget på samtlige 
længer af den tilbygning, som nævnet den 14. januar 2016 har givet tilladelse til i sag nr. FN-VSJ 
118/2015, opføres med sadeltag i tegl, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Fredningsnævnet 
imødekommer derfor det ansøgte, således som det fremgår af Holbæk Kommunes ansøgning af 1. 
marts 2016 med bilag. 
 
 
 
Rolf Dejløw   Ole Stryhn                                              Gunner Nielsen 
     formand 
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Klagevejledning. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen 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 Miljøklagenævnets 
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for 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 gebyrbetalingen 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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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 klagenæv-net, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet 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 
partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den 
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
    
 
  



 KOPI 

Side 5 af 5 
 

Kopi sendes til: 
Holbæk kommune, post@holb.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling i holbaek@dof.dk  
Friluftsrådet, sydvest@friluftsraadet.dk  
Nævnsmedlem 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø 
 



 

 

Holbæk Kommune 
Kultur og Fritidssekretariatet 
 
 
Att. Julie K. L. Bouchet, 
jubou@holb.dk   
 
 
   
   
 
   
 
 
Vedr. parkeringsplads ved Brorfelde Observatorium, 

Kvanløse. 

 

Holbæk Kommune har ved mail af 2. marts 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Vestsjælland.  
 
Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 

KOPI 

       FN-VSJ 21/2016
       NST-4112

       Den 2. 

parkeringsplads ved Brorfelde Observatorium, matr.nr. 1i og 1e Brorfelde By, 

ommune har ved mail af 2. marts 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
 
Tlf. 99 68 44 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
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VSJ 21/2016 
4112-03584 

 maj 2016   

1i og 1e Brorfelde By, 

ommune har ved mail af 2. marts 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

Tlf. 99 68 44 68 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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…” 

Naturstyrelsen har den 11. marts 2016 udtalt: 
 
”… 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Naturstyrelsen om teknisk bistand jf. 
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.  
 
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Naturstyrelsen anbefaler en dispensation til det 
ansøgte eller det modsatte. 
 
Der søges om dispensation til anlæg af parkeringsplads på Brorfelde Observatorium, som er 
omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. juli 2013 om fredning af 
Observatoriebakken – Brorfelde. I forbindelse med etableringen vil der blive underplantet i 
skovbæltet mod Brorfeldevej. 
 
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 
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Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen  
 
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i 
afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. 
 
 

 
 
 
Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. 
…” 
 
Holbæk Kommune har i mail af 30. marts 2016 oplyst: 
 



 KOPI  

Side 7 af 9 
 

”… 
Vedrørende parkeringspladsen på Brorfelde, så indgår der ikke detailprojekt for afspærring af og 
stensætning langs Observator Gyldenkernes Vej, samt afmærkningsplan. 
 
Dvs. vi ansøger om tilladelse til etablering af parkeringsplads, undtaget: 

• Afspærring af Observator Gyldenkernes Vej 

• Stensætning langs Observator Gyldenkernes Vej 

• Afmærkningsplan, herunder plan for trafikskilte. 

Detailprojekt for ovenstående vil blive udarbejdet og fremsendt efterfølgende. 
…” 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at det er i strid med formålet fredningen, at der etableres en ca. 1.750 
m2 grusbelagt parkeringsplads med 44 pladser til biler og 1 busafsætningsplads ved Observator 
Gyldenkernes Vej 1-3 på matr.nr. 1i og 1e Brorfelde By, Kvanløse, i overensstemmelse med 
Holbæk Kommunes ansøgning af 2. marts 2016 med tilhørende bilag.  
 
Fredningsnævnet imødekommer derfor ansøgningen, herunder at der sker bortgravning af muldjord 
og rødder, ligesom der underplantes i skovbæltet mod Brorfeldevej, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1. 
 
 

      
Rolf Dejløw          Ole Stryhn                                       Gunner Nielsen 

formand 
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Klagevejledning. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen 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 Miljøklagenævnets 
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for 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 gebyrbetalingen 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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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 klagenæv-net, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet 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 
partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den 
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 



 KOPI  

Side 9 af 9 
 

Kopi sendes til: 
 
Holbæk Kommune, Esben Milling, esmil@holb.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, holbaek@dof.dk 
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk 
Nævnsmedlemmer: 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Gunner Nielsen, Smedelundsgade 6,2., 4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune 

Vækst og Bæredygtighed 

Kanalstræde 2 

4300 Holbæk 

 

 

Att. Esben Milling 

esmil@holb.dk 

         

 

          FN-VSJ 78/2016 
           Jf. FN-VSJ 21/2016 

  

          Deres j.nr.  

 

          Den 29.marts 2017 

 

 

Vedr. detailprojekt for forplads parkeringsplads Brorfelde Observatorium.  

  

Holbæk Kommune har ved mail af 17. oktober 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Vestsjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”…

 
…” 

 

Holbæk Kommune har ved mail af 15. februar 2017 yderligere fremsendt: 

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 

20 60 23 94 

 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:esmil@holb.dk
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”… 

I forhold til den fremsendte ansøgning er der foretaget følgende revisioner: 
  

 Tegning 201: Affaldsgård er ændret 

 Tegning 203: Afmærkningsplan tilføjet ansøgning 

 Tegning 304: Uændret 

 Tegning 305: Affaldsgård ændret 
  
Ad Affaldsgård: 
Affaldsgården er ændret pga. nye krav til affaldsgårde, herunder sikring og håndtering af 

containere. Derudover har Brorfelde Observatorium ønsket en større affaldsgård til brug for 

midlertidigt oplag for byggematerialer og effekter til udstillinger mv. 
  
Ad afmærkningsplan 
Afmærkningsplanen er tilpasset i dialog med Kommunens vejmyndighed, og Politiet har givet 

samtykke til denne. 
  
Vi søger hermed om godkendelse af det reviderede projekt for Forpladsen. 
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…”      

 
Endelig har Holbæk Kommune ved mail af 14. marts 2017 oplyst: 
            
”… 
Med henvisning til telefonsamtale d.d. kan jeg supplere med: 
  

 at de 4 eksisterende pullertlamper, som har stået langs Observator Gyldenkernes Vej, og som vi 
ønsker at flytte, så de bliver placeret langs stierne foran Nr. 3, Værkstedet, er vist på tegning 
TL201C med en bolle/kryds signatur som vist i signaturforklaringen  

 at der ved indkørslen, og som vist på tegning TL201C bliver placeret 5 træpullerter for at spærre for 
kørsel over græsplænen. Træpullerterne er vist på tegning TL304.  

 at de røde markeringer på tegning TL201C er ”revisionsskyer”, og angiver forhold, som er ændret i 
forhold til den oprindelige ansøgning. Ændringerne går dels på, at affaldspladsen er ændret, og at vi 
vil udelade postkasser indtil videre. 

 …” 

 

Stedet er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. juli 2013 om fredning af 

Observatoriebakken – Brorfelde.  

 

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 
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I afgørelsen har deltaget dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw 

og det kommunalt udpegede medlem Gunner Nielsen, førstnævnte som formand for nævnet. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke er strid med formålet med fredningen, jf. naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1. 

 

Fredningsnævnet meddeler derfor tilladelse til, at der etableres en affaldsgård som vist på tegning 

TL305A og placeret som anført på tegning TL201C. Endvidere meddeles tilladelse til opsætning af 

skilte som anført på tegning TL203C og til opsætning af bom som vist på tegning TL304 placeret 

som vist på tegning TL201C med 5 træpullerter i forlængelse af hinanden i en buet linje til venstre 

for bommen. Endelig meddeles tilladelse til flytning af 4 eksisterende pullertlamper til det sted, 

hvor det er vist på tegning TL201C. For sidstnævntes vedkommende bemærkes, at alene en flytning 

af eksisterende lamper ikke vil forringe nattemørket, jf. fredningens § 1, pkt. 5.   

 

 

 

 

   Ole Stryhn 

     formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

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

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

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

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

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

fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-

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

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

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

hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 

findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

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

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

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

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

  

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

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

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

 

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

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

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

  

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

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

partshøring. 

     

 

  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Kopi sendes til: 

Brorfelde Observatorium, Julie Bouchet,  

Holbæk Kommune, vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling  holbaek@dof.dk  

Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk 

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk 

mailto:vaekstogbaeredygtighed@holb.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:holbaek@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:holbaek@dof.dk
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk
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Fors A/S 
COWI A/S 
Holbæk Kommune 
 
 
 
          
 
 
          FN-VSJ-070-2018 
          FN-VSJ-082-2018 
          FN-VSJ-083-2018 
   

         MST-511- 00867 
   

          Deres j.nr. 
 
          Den 18. marts 2019 
 
 
Vedr. matr.nr. 1i og 1e Brorfelde By, Kvanløse, beliggende Observator Gyldenkernes Vej 3, 
4300 Holbæk. 

FN-VSJ-070-2018: 

Fors A/S har ved mail af 14. november 2018 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vestsjæl-
land.  

Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 
Ansøgningen er en revideret version af tidligere ansøgning fremsendt 14. dec. 2017  
 
Baggrund 
  
Brorfelde By planlægges at blive kloakeret. I øjeblikket projekteres nyt kloaksystem i Brorfelde og i 
den forbindelse projekteres ligeledes en pumpestation til at pumpe spildevandet fra Brorfelde til 
Igelsø, hvor spildevandet kobles til eksisterende system og ledes til renseanlæg.  
 
Der søges herved om tilladelse til anlæggelse af en pumpestation placeret på et fredet markområde 
ved Brorfelde Observatorium i Brorfelde By. 
  
Alternative placeringer uden for det fredede område er undersøgt, der har været en dialog med 
grundejere over det seneste par år, og det har ikke været muligt at indgå frivillige aftaler omkring 
placering uden for det fredede område. 
  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Området har været besigtiget d. 17.07.2018 sammen med Morten Holme og Esben Milling fra Hol-
bæk Kommune.  
 
Placering 
  
Pumpestationen ønskes placeret på markområdet trukket tilbage fra Brorfeldevej jf. nedenstående 
kortudsnit, figur 1. 

            
 
Figur 1 Placering af pumpestation i Brorfelde  
 
Pumpestationen ønskes placeret på matrikel 1i, ejerlav 150651 Brorfelde By, Kvanløse trukket til-
bage fra vejen og hen imod eksisterende teknikbygning. 
  
Udover anlæg af pumpestationen arbejder Holbæk Kommune på etablering af en ny vandledning til 
Brorfelde Observatorium, og at dele af græsarealet kan anvendes til eventparkering. Holbæk Kom-
mune indsender separate ansøgninger herfor.  
 
Placeringen er koordineret således at pumpestationen vil anvende samme adgangsvej som der bru-
ges til den kommende parkeringsplads / eksisterende teknikbygning, men pumpestationen er place-
ret lidt nordligere end parkeringspladsen, således at den delvis kan skræmmes visuelt med eksiste-
rende krat som opretholdes imellem pumpestation og parkeringspladsen.  
 
 
Ejerforhold 
Arealet er ejet af:  
Holbæk Kommune 
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Fors A/S er i dialog med ejer mhp. aftale om tinglysning af aftale omkring placering af pumpestati-
onen. Fuldmagt fra Holbæk Kommune er under udarbejdelse og eftersendes så snart Fors A/S mod-
tager den. 
 
Arealdisponering  
I forbindelse med gennemgang af området med Holbæk Kommune blev der lavet et forslag til di-
sponering af arealet, med henblik på fordeling imellem parkeringsplads og pumpestation. Denne 
ansøgning vedrører kun etableringen af pumpestationen, men den planlagte samlede arealdispone-
ring fremgår af Figur 2. 
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Følgende er aftalt med grundejer:  
 
› Pumpestation med pumpebrønd og ventilskab anlægges hvor der er markeret med gult på Figur 2.  
› Grøn markering viser område, som Brorfelde Observatorium anlægger parkeringsplads med grus 
armering  
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› Lilla område viser områder hvor der anlægges adgangsvej til pumpestation og eksisterende tek-
nikbygning med grusarmering (4 m. bred)  
› Der ryddes ca. 60 m2 selvplantet krat i gult og lilla område, men der efterlades ca. 3 meter bredt 
bælte af krat til at skærme visuelt for pumpestationen mod syd og Brorfelde By.  
› Der anlægges en mindre grøft til at holde overfladevand væk fra terræn omkring det tekniske an-
læg.  
 
Udformning af pumpestationen 
 

 
Pumpestationen vil bestå af to elementer: 
- En pumpebrønd under jorden, hvor dækslet vil være synligt og have en diameter på ca. 2,5 meter.  
- Et kombineret ventil- og elskab, der vil stå over jorden. 
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Det er dog aftalt at ventil- og elskabet designes således at det har sort beklædning og at dækslet pul-
verlakeres så det fremstår sort og mat. 
…” 
 
I forbindelse med den oprindelige ansøgning med en anden placering (sag FN-VSJ 104/2017) var 
der besigtigelse den 9. februar 2018. Miljøstyrelsen havde forinden udtalt, at man ikke havde andre 
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bemærkninger end, at ansøgningen var tæt på fredningsgrænsen, og at ansøgningen ikke skønnedes 
at medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, 
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
FN-VSJ-082-2018: 
 
Holbæk Kommune har ved mail af 29. december 2018 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Vestsjælland. 
 
Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 
Ansøgning om tilladelse til etablering af græsarealer til midlertidig parkering 
Observator Gyldenkernes Vej 3 
 
Beliggenhed:         Observator Gyldenkernes Vej 3; Holbæk 
Matr. Nr.:              1i og 1e, Brorfelde By, Kvanløse 
Ejer:                       Holbæk Kommune / Brorfelde Observatorium, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 
 
I forlængelse af den af FORS indsendte ansøgning, dateret 14. november 2018, om tilladelse til 
etablering af pumpestation, spildevandsledninger og adgangsvej på grunden ved teknikhus/vand-
værk til Brorfelde Observatorium, ansøges hermed om tilladelse til at etablere de på figur 1 viste 
anlæg: 
 

1) Græsrabat til parkering langs Brorfeldevej 
2) Græsmark til parkering i forbindelse med større events på Brorfelde Observatorium, 

Den nuværende græsmark er i perioder oversvømmet af regnvand og meget blødbundet. Den er 
derfor ikke egnet til kørsel og/eller parkering. 
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Figur 1: FORS skitse til etablering af anlæg ved Brorfelde Observatoriums vandværk 
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Ad 1) 
I forbindelse med etablering af parkeringspladsen ved Værkstedet på Brorfelde Observatorium blev 
det aftalt, at busser kun må bruge parkeringspladsen på Observatoriet til afsætning og optagning af 
passagerer. Der er derfor behov for, at busser kan parkere i nærheden af Brorfelde Observatorium. 
 
Der søges derfor om tilladelse til at regulere terrænet langs Brorfeldevej, så der kan etableres en 3,5 
m græsrabat der kan anvendes til parkering i begrænset omfang, herunder af busser. 
 
Græsrabatten etableres ved at: 

• afrette eksisterende terræn med råjord 
• udlægge en geotekstil 
• udlægge 15 – 20 cm komprimeret jord af muld/råjord i blandet 25% grus 

Den færdige overflade får et fald på 5 – 10% væk fra vejen. 
 
Langs kanten mod marken reguleres terrænet med muld/råjord med en skråning med anlæg 1:1,5 til 
1:3,0. 
 
Den færdige overflade tilsås med en græsblanding, der passer til græsserne på marken. 
Rabatten er alene egnet til meget begrænset parkering. Buschauffør der har kørsel til Brorfelde Ob-
servatorium vil blive informeret af personalet på Brorfelde Observatorium om muligheden for at 
parkere her, men der opsættes ikke skilte eller anden afmærkning, som viser at der mulighed for 
parkering. 
 
Ad 2) 
I forbindelse med større events på Brorfelde Observatorium er der nogle få dage om året behov for 
at have flere parkeringspladser ved Brorfelde Observatorium. 
 
I forbindelse med FORS etablering af ny pumpestation og spildevandsledninger til Brorfelde er der 
også brug for, at græsarealet kan bruges til materialeoplag og skurby i forbindelse med udførelsen. 
Forventet byggeperiode er 6 – 8 måneder. 
 
Der søges derfor om tilladelse til at regulere terrænet mellem adgangsvejen til FORS pumpestation 
og stien til Brorfelde Observatorium, så der kan etableres en græsmark til event-parkering og mid-
lertidig arbejdsplads til anlægsarbejder. 
 
Græsmarken etableres ved at: 

• afrette eksisterende terræn med råjord 
• udlægge en geotekstil 
• udlægge 15 – 20 cm komprimeret jord af muld/råjord i blandet 25% grus 

Den færdige overflade får et fald på 5 – 10% til afledning af regnvand mod marken. 
Langs kanten mod marken reguleres terrænet med muld/råjord med en skråning med anlæg 1:1,5 til 
1:3,0. 
 
Den færdige overflade tilsås med en græsblanding, der passer til græsserne på marken. 
 
Græsmarken er alene egnet til meget begrænset parkering. 
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Efter rømning af byggepladsen skal overfladen afrettes, hvorefter det igen tilsås. 
 
I forbindelse med events på Brorfelde Observatorium vil personalet på Brorfelde Observatorium 
dirigere trafikanter til parkering her, evt. ved opstilling af midlertidige skilte. 
Der planlægges ikke opsat permanente skilte eller anden afmærkning, som viser at der mulighed for 
parkering her. 
…” 
 
Naturstyrelsen har den 16. januar 2019 udtalt i sagen FN-VSJ 82/2018:  
 
”… 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. natur-
beskyttelseslovens § 33, stk. 4.  
 
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det an-
søgte eller det modsatte. 
 
Der søges om dispensation til etablering af parkeringsarealer i tilknytning til Brorfelde Observatori-
um. 
 
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. juli 
2013 om fredning af Observatoriebakken – Brorfelde, som stadfæster fredningsnævnets afgørelse af 
5. juli 2012 med en enkelt ændring. 
 
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 
 
 

 
 

 
 
 



 KOPI 

Side 11 af 19 
 

 
 
 
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. 
Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet 
vedhæftes også som selvstændig jpg-fil). 
 

 
 
 
De ansøgte parkeringsarealer er indtegnet med rød streg på nedenstående luftfoto. 
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnæv-
net har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Miljøstyrelsen selvfølgelig 
til rådighed.  
…” 
 
FN-VSJ-083-2018: 
 
Holbæk Kommune har ved mail af 29. december 2018 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Vestsjælland. 
 
Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 
Ansøgning om tilladelse til etablering af vandledning til Brorfelde Observatoriums vandværk 
Observator Gyldenkernes Vej 3 
 
Beliggenhed:        Observator Gyldenkernes Vej 3; Holbæk 
Matr. Nr.:             1i og 1e, Brorfelde By, Kvanløse 
Ejer:                     Holbæk Kommune / Brorfelde Observatorium, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 
 
Hermed ansøges om tilladelse og lovliggørelse af en vandledning, som sikre vandforsyningen mel-
lem Brorfelde Vandværk og Brorfelde Observatoriums vandværk. 
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I november 2018 kollapsede vandboringen til Brorfelde Observatoriums vandværk og kort derefter 
sprang også hydrofor-beholder til vandforsyningen på Brorfelde Observatorium læk. 
I forbindelse med tilsyn og afklaringer af mulighederne for retablering af vandforsyningen til Bror-
felde Observatorium blev det konstateret, at vandværket generelt var i meget dårlig stand, og at det 
ville tage 3 til 6 måneder, før vandværket igen ville være i drift. 
 
På grund af den kommende vinter og for at sikre vandforsyningen til Brorfelde Observatorium valg-
te Holbæk Kommune akut, at nedgrave en 40 mm PE vandledning, som forbinder Brorfelde Vand-
værk med Brorfelde Observatoriums vandværk. 
 
Ledningsplacering er vist på nedenstående figur 1. 
 

 
Figur 1: Ny vandledning til Brorfelde Observatoriums vandværk 
 
For på sigt at sikre vandforsyningen mellem både Brorfelde Observatorium og Brorfelde By ønsker 
både Holbæk Kommune og Brorfelde Vandværk at bevare vandledningen permanent. 
…” 
 
Miljøstyrelsen har i sagen FN-VSJ 83/2018 udtalt den 16. januar 2019, at idet der ikke sker varige 
terrænændringer, og da anlægsarbejdet har været kortvarigt, er det Miljøstyrelsens vurdering, at 
kommunen som tilsynsmyndighed kunne have vurderet, at det ansøgte ikke forudsætter dispensati-
on fra fredningen.  
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Fredningsnævnet har den 31. januar 2019 foretaget besigtigelse på stedet i forbindelse med de 3 
sager. Under besigtigelsen var der enighed om, at ansøgningerne i det væsentlige kunne imøde-
kommes, men med følgende ændringer eller tilføjelser: Den eksisterende asfaltsti kan armeres og 
derefter forsynes med ny asfalt, således at servicevogne til pumpestationen kan benytte den. Tek-
nikhus og brønddæksel etableres lidt forskudt fra det i ansøgningen påtænkte sted. Der plantes tjørn 
på to sider af teknikhuset, så det ikke er så synligt fra Brorfeldevej, og det nuværende krat bibehol-
des. Det er ikke i strid med fredningen, at der er etableret en vandledning, og den må om nødven-
digt rykkes. Der må i det nødvendige omfang planeres på den kommende busholdeplads og ved 
vejen og med en hældning ned mod engen i nordlig retning set fra Brorfeldevej og i vestlig retning 
fra busholdepladsen. Etablering af grøft bliver således ikke nødvendig, og byggeperioden forventes 
at være ca. 5 måneder. Der fremsendes en ny skitse til fredningsnævnet, hvor der er taget højde for 
disse ændringer og tilføjelser. 
 
Holbæk Kommune har ved mail af 6. februar 2019 fremsendt følgende som opsummering på besig-
tigelsen den 31. januar 2019: 
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Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at det er i strid med formålet med fredningen, at der inden for det fre-
dede område etableres en pumpestation og en græsarmeret p-plads, således som det er beskrevet og 
vist i ansøgningsmaterialet med de ændringer og præciseringer, der følger af oversigtfoto med tilhø-
rende signaturforklaring i mail af 6. februar 2019 fra kommunen – herunder at pumpestationen pla-
ceres således, at dens centrum er omtrent i lige forlængelse af tagryggen på Brorfelde Vandværks 
teknikhus. Fredningsnævnet godkender endvidere, at kommunen har foretaget en nedgravning af en 
40 mm PE vandledning. 
 
Fredningsnævnet lægger herved vægt på, at pumpestationen så vidt muligt sløres af beplantning, og 
at projekterne ikke øvrigt vil forekomme skæmmende, navnlig da p-pladsen bliver med græs. Fred-
ningsnævnet lægger endvidere vægt på, at etableringen af p-plads til brug for events vil være med 
til at understøtte fredningens § 1, 2. pkt. om at understøtte formidling og undervisning i blandt andet 
astronomi. Fredningsnævnet lægger endelig vægt på, at terrænreguleringen er af begrænset karakter. 
 
Det er uden betydning, at der pt. er en vis usikkerhed omkring den endelige placering af el-kabel og 
vandledning, da disse ikke kommer til at fremtræde synlige, idet der sker nedgravning heraf. 
 
I den periode på ca. 5 måneder, som arbejdet forventes at tage, må der foretages de fornødne arbej-
der med nedgravgravning af rør, ledninger, etablering af skurby mv. 
 
I dette omfang imødekommer fredningsnævnet det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
 
 
 
Rolf Dejløw   Ole Stryhn                             Per Fynboe 
     formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

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

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 

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

Kultur Fritid og Borgerservice 

Brorfelde Observatorium 

 

Att.: Marie Holst Riis 

marih@holb.dk 

       attatt
       
       

        FN-VSJ-68/2019 

       MST-511-01334 

 
        Den 6. november 2019   

 

        

 

Med en mail af 12. august 2019 har Holbæk Kommune anmodet fredningsnævnet om at godkende, 

at der etableres et geologisk aktivitetsområde på matr.nr. 1i Brorfelde by, Kvanløse, beliggende 

Observator Gyldenkernes Vej 3, 4340 Tølløse. 

 

Af ansøgningen fremgår bl.a.: 

 

... ansøger Holbæk Kommune om dispensation til etablering af geologisk aktivitetsområde iht. 

nedenstående beskrivelse og vedhæftede bilag. 

 

Aktivitetsområdet indgår som et af flere tiltag i udviklingen af Brorfelde Observatorium til 

naturvidenskabeligt opdagelsescenter og bidrager således til fredningens formål om 

 

 at understøtte formidling og undervisning i bl.a. astronomi, geologi og natur i øvrigt, 

så vidt det er muligt, 

 at bevare og synliggøre de særlige landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhi-

storiske værdier i området og 

 at sikre og forbedre områdets rekreative værdier og herunder offentlighedens adgang 

til området via et stisystem 

under hensyntagen til de tre øvrige formål. 

 

Formålet med aktivitetsområdet er at give de besøgende adgang til at færdes og opholde sig i 

naturen samt give lejlighed til at formidle landskabsdannelse på en legende og involverende 

måde. Aktivitetsområdet indgår i samspil med Geologiens Hus, der etableres som en del af 

Brorfelde Observatorium i den eksisterende bygning lige sydvest for aktivitetsområdet. Her 

kobles personlig formidling og faglig fordybelse sammen med de udendørs oplevelser og ek-

sperimenter. 

 

I forhold til det i naturplejeplanen beskrevne aktivitetsområde er der sket en videre bearbejd-

ning, idet Brorfelde Observatorium kommer til at indgå i istidsruten, som er en 250 km lang 

cykelrute gennem det sjællandske istidslandskab. Det er således med Nordeafondens støtte, at 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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vi kan etablere området, der skal fungere som udgangspunkt for formidling af istid og land-

skab for istidsrutens gæster og observatorieområdets øvrige besøgende. 

 

Vi har overvejet placeringen nøje og har valgt at beholde placeringen på den mark, der er skit-

seret i plejeplanen (se figur 1). Marken har været konventionelt dyrket indtil 2014. Med denne 

placering undgår vi at ramme de beskyttede naturtyper i området, og det er samtidig et ønske 

fra Danmarks Naturfredningsforening, at vi holder os til det område, der er afsat i plejeplanen. 

 

 
 

Aktivitetsområdet er projekteret af arkitekt Lars Dahl (Leg og Landskab), som også varetaget 

udførelsen. Området etableres som beskrevet i vedhæftede ”Projektbeskrivelse til byggean-

søgning, af 05.07.2019” med tilhørende bilag. 

 

Elementerne bliver placeret på skråningen i den nordlige ende af marken med jordvarme (se 

Fredningsnævnets sag FN-VSJ 99/2015) og udformes langs en grussti, der snor sig gennem 

landskabet (se figur 2). Stien er inspireret af det eksisterende vej- og stisystem på Brorfelde 

Observatorium og er udformet som en krølle på hovedstien, så den passer ind i det samlede 

udtryk. 
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Aktivitetsområdets mest markante element er et mammut-klatreværk i træ, som fører gæsten 

ind i istidsrammen. Langs stien til området opstilles sten, der markerer de 12.000 år, der er 

gået, siden sidste istid ophørte. Længere henne giver to sedimentkasser med vandtilførsel mu-

lighed for at lege gletsjer og skubbe til minilandskaber. Her kan gæsten få en ny og hands-on-

baseret forståelse af isbevægelser og materialetransport og genskabe de processer, der har væ-

ret med til at forme landskabet, som det ser ud i dag. 

 

Længst mod øst etableres to ”musehuller”, der giver mulighed for at kravle ind i bakken, samt 

et dødislandskab bestående af en forhøjning med lokale sten (ledeblokke) og et ”dødishul” i 

form af en fordybning. Denne fordybning fungerer samtidig som en videreudviklet sandkasse 

med sand og grus i forskellige størrelser hentet fra lokale grusgrave, som gæsten kan sortere 

og derigennem få landskabet i hænderne. Dødislandskabet i miniformat viser således, hvad 

det er for et landskab, man befinder sig i på større skala. 

 

Stien etableres, så den kan benyttes af kørestolsbrugere, og det nuværende terræn udnyttes, så 

der skal graves mindst muligt for at etablere en vandret sti. Vi ønsker at opsætte en overdæk-

ket madpakkehule samt udendørs bænke, så familier og skoleklasser kan samles i lø. 
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Anlægget bliver opbygget af materialer, som falder naturligt ind i terrænet, primært i form af 

sten samt stammer af kernetræ. Vi ønsker, at anlægget skal sætte minimale ”fodaftryk” på na-

turen. 

 

Opgravet jord bliver indbygget som overdækning på musehullerne og madpakkehuset samt 

brugt til at etablere jordhøjen, så der ikke skal hentes jord udefra eller køres jord væk. Hvis 

aktivitetsområdet engang nedlægges, kan den opgravede jord således anvendes til at retablere 

terrænet. 

... 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk lokalafdeling har den 10. september 2019 til ansøgnin-

gen udtalt: 

 

Vedr. ansøgningen om ”geologisk legeplads”. 

Ansøgningen giver anledning til forundring. Det pågældende område har indtil 2014 været 

dyrket, men skal efter fredningsbestemmelserne §2 efter dyrkningens ophør (i 2014) sammen 

med de øvrige tidligere dyrkede arealer ”udgå af omdrift og arealerne skal plejes som de efter 

naturbeskyttelseslovens § 3 -beskyttede arealer”. Denne bestemmelse er direkte afledt af 

fredningsformålet § 1 stk. 1 og understøttes af flere af de øvrige formålsbestemmelser. Det er 

DN’s vurdering, at kravet er så centralt forankret i formålsparagraffen og fredningsbestem-

melserne, at der ikke kan dispenseres fra det. 
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Er ovennævnte bestemmelse forenelig med ønsket om, at arealet kan benyttes til aktivitetsom-

råde med bl.a. geologiske læringsaktiviteter? 

I forbindelse med plejeplansarbejdet afholdt fredningsnævnet besigtigelse d.  6. maj 2015. Her 

anmodede kommunen/Brorfelde Observatorium om, at der blev accepteret 4-5 mobile bord-

bænke placeret ved den lille sø vest for aktivitetsområdet, og at der blev accepteret en tingfin-

derplads skjult af bevoksningen nord for søen. Det var desuden et ønske, at der blev tilladt en 

vandraketbane med ”en beskeden installation, der består af en lille platform, hvor raketten 

placeres og affyres fra.” Desuden ønskede man en ”geologisk legeplads” (mindre end 100 m2) 

til geologiske læringsaktiviteter via leg og læringsprincipper.  

I plejeplanen er der åbnet for ovennævnte tiltag, som ikke forudsætter permanente installatio-

ner eller anlæg, og som derfor ikke forhindrer, at plejen med afgræsning (evt. høslæt) kan ske 

størstedelen af året.  

Som vi forstår planen, kan ”en geologisk legeplads” godt benytte mobile undervisningsred-

skaber, der fjernes efter brug. Det kræver formentlig ikke større dispensationer fra frednings-

bestemmelserne. Vi vurderer, at det med denne løsning er muligt, at aktivitetsområdet kan 

fungere både som læringsramme og som plejet naturområde, der udvikler sig i overensstem-

melse med kravene i fredningsbestemmelsernes § 2.  

Forudsætningen er, som også beskrevet i plejeplanen, at arealet administreres som et delom-

råde i sammenhæng med den store nordlige fold, men med fleksible grænser, så det i den 

formidlingsmæssige højsæson kan frahegnes som aktivitetsområde, mens det udenfor højsæ-

sonen afgræsses som en del af den store fold (se kortet over Folde og Naturpleje fig. 6 i pleje-

planen).  

Det ville måske nok være praktisk at få konkretiseret grænserne for højsæsonen? 

 

Som vi forstår det ansøgte projekt, har det kun ganske lidt med de oprindelige ønsker at gøre. 

Det forudsætter til gengæld omfattende dispensationer til bebyggelse, faste konstruktioner og 

anlæg, terrænændringer samt ændringer af plejen.  

Når det i ansøgningen nævnes, at DN ønsker den i plejeplanen foreslåede placering i aktivi-

tetsområdet fastholdt, er det for så vidt korrekt, men forudsætningerne er, at undervisnings- og 

formidlingsaktiviteterne gennemføres uden dispensationskrævende permanente installationer 

og bygværker. 

Det umiddelbare indtryk af projektansøgningen er, at projektet – trods titlen ”Geologisk akti-

vitetsområde” snarere er en rodekasse med forskellige tiltag af generel karakter. Vi har i hvert 

fald svært ved at få øje på det geologiske læringsperspektiv, når det gælder madpakkehus, 

bord-/bænkerum, musehuler og klatrestativ – elementer, som er arealkrævende og langt mere 

synlige (læs forstyrrende) i landskabsbilledet, end de oprindelige ønsker om et mindre formid-

lingsområde på under 100 m2 lægger op til, og som vil indebære et slid på arealet, der ikke er 

forenelig med fredningens formål og bestemmelser. 

 

Brorfelde Observatorium har den 26. september 2019 besvaret indsigelserne fra Danmarks Natur-

fredningsforening således: 

 

Indledningsvist vil vi kort pointere, at Brorfelde Observatoriums ønsker om dispensation fra 

fredningen alle sammen støtter op om fredningens og Brorfelde Observatoriums formål om at:   

 

 Understøtte formidling og undervisning i blandt andet astronomi, geologi og natur i 

øvrigt, så vidt dette er muligt  
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 Bevare og synliggøre de særlige landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhisto-

riske værdier i området   

 Sikre og forbedre områdets rekreative værdier og herunder offentlighedens adgang til 

området via et stisystem   

under hensyntagen til de øvrige formål.  

 

Vedrørende det geologiske aktivitetsområde  

 

Naturpleje  

DN udtrykker bekymring ift. naturplejen af området omkring aktivitetsområdet, der jf. fred-

ningsbestemmelsernes §2 skal ske på samme måde, som den sker på de efter naturbeskyttel-

seslovens §3 beskyttede områder.  

 

Brorfelde Observatorium ønsker fortsat at bidrage til områdets udvikling mod værdifuld natur 

og vil derfor fortsat have afgræsning omkring aktivitetsområdet, mens arealet mellem aktivi-

tetsområdets elementer vil blive plejet ved høslæt. Vi ønsker at afgrænse området med hegn 

tilsvarende de allerede opsatte hegn. Dermed bliver området og formidlingen tilgængelig året 

rundt. Der vil være mulighed for at etablere en klaplåge i hegnet ved den østlige ende af akti-

vitetsområdet og skabe gennemgang til stien mod øst.  

 

Formidlingsmæssigt formål  

Aktivitetsområdets formål er naturformidling, og samtlige elementer i området er designet til 

at bidrage til dette formål. DN henviser til beskrivelsen af aktivitetsområdet i Landskabs og 

Naturplejeplanen fra 2015. Det er ligeledes denne, Brorfelde Observatorium har taget ud-

gangspunkt i. Det er i høj grad i Observatoriets interesse at bevare og fremme områdets na-

turmæssige værdi. Selve elementerne er således udviklet, udformet og placeret som resultat af 

grundige overvejelser med inddragelse af målgrupper og interessenter undervejs for at skabe 

det bedst mulige rum for formidling af geologi under hensyntagen til naturen og fredningen.   

 

DN spørger specifikt ind til læringsperspektivet, når det gælder følgende elementer:  

 

Det overdækkede madpakkehus 
Formålet med et overdækket samlingsrum er primært, at formidling på området også kan 

foregå i regn og vind og at familier kan samles og forældre har et sted at sidde og holde øje 

mens mindre børn leger udenfor. Et overdækket rum muliggør således at området kan bru-

ges også på dage med risiko for regn, så undervisning kan gennemføres og så familier tør 

tage ud - også på en grå efterårsdag.  

  

Pladsen med bænke 
Formålet er at give mulighed for at sidde ude i godt vejr, og for at flere grupper kan benyt-

te området samtidig. Der kan eksempelvis foregå undervisning i det overdækkede område, 

mens andre besøgende kan sidde ude eller omvendt. Det sker også, at vi har to skoleklasser 

på besøg samme dag.  

  

Musehuller  
Målgruppen her er mindre børn i alderen ca. 2-10 år. Formidlingen ligger i oplevelsen af at 

kravle ind i bakken og opleve landskabet på en ny måde. Det er en mere sanselig og indi-
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rekte formidling, hvilket er vigtigt for mindre børn. Her handler det om at åbne deres øjne 

for naturen og skabe nysgerrighed og interesse, der kan danne grobund for fortsat læring 

om natur og naturvidenskab, herunder geologi.  

  

Mammut udskåret i træ  
Mammutten bidrager til at formidle istidshistorien. Palæontologi hører også til geologisk 

formidling og udover at bidrage til, at gæstens tanker føres tilbage til istiden (en nødvendig 

kobling ift. formidling af landskabsdannelsen) fortæller den om fortidens dyreliv i Dan-

mark. Det, at man kan klatre på den, gør, at den ikke bare henvender sig til en voksen mål-

gruppe, der kan synes den er spændende at se på, men også bliver vedkommende for børn, 

der i høj grad lærer med hele kroppen.  

  

Konstruktion  

At gennemføre geologiformidlingen med mobile undervisningsredskaber, som foreslået af 

DN, mener vi er uhensigtsmæssigt både i forhold til formidlingens kvalitet og tilgængelighe-

den for offentligheden.  

 

Vi vurderer desuden ikke, der er tale om bebyggelse, men at aktivitetspladsen er omfattet af 

BR18’s afsnit om Legepladser mv. Overdækning og inventar vil blive funderet på præfabrike-

rede betonpæle med en diameter på 15 – 30 cm og i en dybde på maks. 80 cm under terræn. 

Betonpælene kan trækkes op og fjernes, hvis aktivitetspladsen nedlægges. Der etableres såle-

des ikke randfundamenter, terrændæk og tilsvarende faste konstruktioner, som kendetegner en 

bygning jf. Bygningsreglementet.  

 

Som beskrevet i ansøgningen tilstræber vi at ændre terrænet mindst muligt, og jord vil hver-

ken blive fjernet eller tilføjet til området ifm. projektet. Vi vedlægger en koteplan til uddyb-

ning. 
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Dansk Ornitologisk Forening har udtalt, at det for foreningen er vigtigt, at der med projektet sker en 

formidling, og at aktivitetsområdet kan være med til, at børn og voksne kommer ud i naturen. Pro-

jektet har ingen negativ virkning for fugle. 

 

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 17. september 2019 fra Miljøstyrelsen: 

 

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som teknisk bistand, jf. naturbe-

skyttelseslovens § 33, stk. 4, og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler 

en dispensation til det ansøgte eller det modsatte. 

  

Der søges om dispensation til etablering af et geologisk aktivitetsområde på matr.nr. 1i, Bror-

felde By, Kvanløse, som er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. juli 

2013 om fredning af Observatoriebakken Brorfelde i Holbæk Kommune. 

  

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 

  

§1. Fredningens formål. 

 

1. at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, at området 

fremtræder som et overvejende åbent landskab i natursammenhæng med de tilstø-

dende fredede områder og skovområder. 
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2. understøtte formidling og undervisning i blandt andet astronomi, geologi og natur i 

øvrigt, så vidt dette er muligt. 

3. bevare og synliggøre de særlige landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhisto-

riske værdier i området. 

4. sikre og forbedre områdets rekreative værdier og herunder offentlighedens adgang til 

området via et stisystem. 

5. sikre at områdets karakter med nattemørket bevares, således at området fortsat er eg-

net til stjerneobservationer. 

6. Skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning. 

 

Nedenstående fredningsbestemmelser er relevante i forhold til det ansøgte. 

 

Aktiviteter, informationsskiltning mv. omkring bygninger og i det åbne land kan tillades, 

hvis de understøtter fredningens formål. Dette skal reguleres i den efterfølgende plejeplan. 

 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. 

Råstofferne må ikke udvindes, heller ikke til eget brug. 

 

Der må ikke opføres ny bebyggelse. 

 

Mindre tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver tilladelse 

af Fredningsnævnet med hensyn til størrelse og udformning, inkl. materiale og farvevalg. 

 

Der udlægges nye stier som vist med særlig signatur på kortet. 

 

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

relsen vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 

yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Miljøsty-

relsen vurderer desuden, at det ansøgte ikke vil ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttel-

seslovens bilag 5. 

  

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. ... 

--- 

 

Observatoriebakkerne er omfattet af Natur- og miljøklagenævnets afgørelse af 22. juli 2013. Udover 

de af Miljøstyrelsen citerede formålsbestemmelser fremgår bl.a.: 

 

... 

§2 Anvendelse af området 
Området anvendes i dag primært til landbrugsdrift og som naturområder. 

... 

De 9,5 ha som i dag er opdyrket, jf. fredningskortet, kan fortsat dyrkes landbrugsmæssigt i 

omdrift. Når den gældende forpagtningsaftale på arealet i omdrift ophører skal arealet udgå af 

omdrift og arealerne plejes som de efter naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede arealer. ... 

... 
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Af den gældende plejeplan fremgår bl.a.: 

 

... 

Aktivitetsområde med geologisk legeplads og raket-affyringsbane  

 

Marken nord for Væverbakke, syd for stien, indrettes til brug for forskellige aktiviteter. Her 

skal etableres en geologisk ”legeplads”, samt en vandraket-affyringsbane.  

 

Den geologiske legeplads udgøres af forskellige naturelementer, primært i form af forskellige 

typer af sten/ledeblokke, der kan være med til at forklare landskabsdannelsen i området gen-

nem leg. Der vil bl.a. være mulighed for at lege gletcher og skubbe materiale foran sig og 

derved kunne få en forståelse af isens bevægelser og dannelsen af Brorfeldes markante bak-

ker.  

 

Der er udelukkende tale om ”legeredskaber” som falder naturligt ind i terrænet, og som kan 

være med til at fortælle historien om Brorfelde i istiden. Idet anlægget kan karakteriseres som 

en legeplads i kraft af elementerne deri og deres formål, så må der tages forbehold for evt. 

krav om faldunderlag jf. reglerne om legepladssikkerhed.   

 

Holbæk Kommune har ikke kendskab til et lignende anlæg i Danmark, så det er derfor ikke 

muligt at vedlægge skitse af legepladsen på nuværende tidspunkt, da den først skal udvikles i 

samarbejde med en geolog med erfaring i formidling af geologi og med andre oplevelsescen-

tre, som har specialiseret sig i røregøre-aktiviteter for og med børn.   

 

Omfanget af den geologiske ”legeplads” vil ikke overstige 100 m2, men må påregnes at have 

en anseelig størrelse for sikkerhedsmæssigt forsvarligt at have plads til de naturlige elementer 

samtidig med, at den opfylder formålet med at formidle landskabsdannelse på en legende og 

involverende måde.  

 

Vandraket-affyringsbanen er en beskeden installation, der består af en lille platform hvor ra-

ketten placeres og affyres fra. At bygge og designe sin egen vand-raket vil være en af aktivite-

terne på Brorfelde Observatorium. Raketterne laves af pap. Papir, sand, gaffatape mm. og af-

fyres på raketaffyringsbanen. Udover design, skal deltagerne også tage højde for mængde af 

vand, indstilling af vinkel og brug af tryk i affyringssituationen. Banen vil være bemandet 

med guider, der vil inspirere deltagerne til, hvordan man kan designe raketten og udfordre de-

signet på raketten. 

 

Fredningsnævnet har ved en afgørelse af 30. november 2015 givet dispensation til, at der nedgraves 

et jordvarmeanlæg i samme mark, hvor der nu søges om dispensation til at etablere et geologisk 

aktivitetsområde. 

 

Fredningsnævnet har besigtiget det omhandlede område den 19. september 2019. 

 

Nævnets afgørelse: 

 

Efter sagens oplysninger og den skete besigtigelser er det fredningsnævnets vurdering, at etablering 

af et geologisk aktivitetsområde som beskrevet i ansøgningen og i projektbeskrivelsen af 5. juli 
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2019 fra Leg & Landskab ApS ikke vil være i strid med fredningsbestemmelserne og heller ikke 

væsentligt i strid med den gældende plejeplan.  

 

Med henvisning til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, og stk. 3, bemærkes, at det ansøgte som 

oplyst af Miljøstyrelsen ikke berører noget Natura 2000-område, og det ansøgte vil ikke medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 

af habitatdirektivets bilag IV. Det ansøgte vil heller ikke vil ødelægge plantearter nævnt i naturbe-

skyttelseslovens bilag 5. 

 

Det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Per Fynboe, finder, at en dispensation må ske på be-

tingelse af, at grusstien forlænges til markvejen øst for området; så vidt muligt vandret mellem kote 

83 og kote 83,5, jævnfør ansøgningens koteangivelser. 

 

Den supplerende formand, dommer Mogens Pedersen, og det af Miljøministeren udpegede medlem, 

Rolf Dejløw, udtaler hertil, at der ikke er ansøgt om en forlængelse af grusstien ind til det geologi-

ske aktivitetsområde, og at nævnet alene kan forholde sig til det ansøgte og ikke kan pålægge ansø-

gerne at anlægge nye stier.  
 

Nævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, som angivet af stemmeflertallet med-

dele dispensation til det ansøgte. 

 

I sagens behandling har deltaget suppleanten for formanden, dommer Mogens Pedersen, det af Mil-

jøministeriet udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Per 

Fynboe.  

 

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

66, stk. 2. 

 

 

Mogens Pedersen 

Suppleant for formanden 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

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

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

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

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

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

fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

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

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

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

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

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

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

www.naevneneshus.dk.   

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

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

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

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

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

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

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

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

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

ret dog ikke.  

 

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

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

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

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

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

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

høring. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Holbæk Kommune 
Kultur Fritid og Borgerservice 
Brorfelde Observatorium 
 
Att.: Julie K. L. Bouchet 
jubou@holb.dk  
       attatt
       
       
        FN-VSJ-071-2019 
       MST-511-01348 
 
        Den 2. december 2019   
 
        
 
Med en mail af 26. august 2019 har Holbæk Kommune anmodet fredningsnævnet om at godkende, 
at der etableres em primitiv shelterplads på matr.nr. 1i Brorfelde by, Kvanløse, beliggende Observa-
tor Gyldenkernes Vej 3, 4340 Tølløse. 
 
Af ansøgningen fremgår bl.a.: 

 
... ansøger Holbæk Kommune om tilladelse til etablering af geologisk aktivitetsområde iht. 
nedenstående beskrivelse og vedhæftede bilag.  
 
Aktivitetsområdet indgår som et af flere tiltag i udviklingen af Brorfelde Observatorium til 
naturvidenskabeligt opdagelsescenter og bidrager således til fredningens formål om at  
 

− Understøtte formidling og undervisning i blandt andet astronomi, geologi og natur i 
øvrigt  

− Bevare og synliggøre de særlige landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhisto-
riske værdier i området  

− Sikre og forbedre området rekreative værdier og herunder offentlighedens adgang via 
stisystemer  

− Sikre området med nattemørke, så det forsat er muligt at se stjerner  

under hensyntagen til de øvrige formål.  
 
Formålet med shelterpladsen er at tilbyde en anderledes oplevelse med at opholde sig i natu-
ren og mørket for en bred målgruppe. De besøgende skal inspireres og engagere sig i spæn-
dende naturoplevelser og får mulighed for at gå undersøgende til værks og udfordre deres 
nysgerrighed på den natur, der omgiver os. Shelterpladsen vil desuden indgå som en del af Is-
tidsruten, som er en 250 km lang cykelrute gennem det sjællandske istidslandskab. Istidsruten 
omfatter 47 punkter, som hver især og til sammen fortæller om, hvordan istiden har formet 
landskabet. Denne cykelrute er medvirkende til, at vi kan sikre og forbedre områdets rekreati-
ve værdier, herunder offentlighedens adgang til et aktivitetsområde, som understøtter formid-
ling af geologi og natur. Det er således med Nordeafondens støtte, at vi kan etablere området, 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:jubou@holb.dk
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der skal fungere som udgangspunkt for formidling af istid og landskab for Istidsrutens gæster 
og observatorieområdets øvrige besøgende.  
 
Placeringen er udvalgt med udgangspunkt i Landskabs- og naturplejeplanen, hvormed vi und-
går at ramme de beskyttede naturtyper. 
 

 
 
Nærværende ansøgning lægger sig helt op ad beskrivelsen i Landskabs- og naturplejeplanen 
og anvisningen i fredningskendelsen, hvor overnatningspladsen placeres i umiddelbar nærhed 
af Brorfelde-stien (se kort) inde i den lille skov, Lundsbanke, i det sydøstlige hjørne af matrik-
len (uddrag fra Landskabs- og naturplejeplanen, Fredningsnævnets protokol F71/2014). 
 
Ved at placere dem her, vil de fire shelters desuden ikke være synlige fra hverken observa-
toriebakken, Selvagergård eller Ringstedvej.  
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Udformning:  
Udformningen af shelters har generelt haft en spændende udvikling de sidste mange år, hvil-
ket har haft den positive effekt, at flere benytter dem. På Brorfelde Observatorium har vi som 
formål at udbrede kendskabet og nysgerrigheden til den nære natur til en bred målgruppe. 
Dette gør vi ved at finde nye vinkler til at tiltrække målgruppen. Vinkler, der dog altid bygger 
på et solidt fundament af faglig viden og kulturhistorie. Denne indgangsvinkel ønsker vi også 
skal gøre sig gældende i vores shelterplads med det formål at tiltrække nye målgrupper. For at 
de fire sheltere hænger sammen med både Brorfelde Observatoriums kulturhistorie, arkitektur 
samt formidlingen af astronomi ønsker vi at etablere fire runde shelters med glas i toppen, så 
der er frit udsyn til den smukke, mørke nattehimmel med de mange stjerner. Det har været et 
stort ønske, at de besøgende skulle have nem adgang til mørket og stjernerne som en del af 
naturoplevelsen. 
 
Derfor har vi udviklet unikke stjernekiggershelters sammen med arkitekt Kristoffer Tejlgaard 
særligt til Brorfelde Observatorium. 
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Der vil – som tidligere aftalt – være 4 shelters, som hver har plads til seks overnattende gæ-
ster, så der samlet set er plads til en skoleklasse. Derudover ønsker vi at opstille et simpelt 
multtoilet i den umiddelbare nærhed. Shelternes åbning vender mod søen, hvilket giver mu-
lighed for etablering af en bålplads uden at genere observationerne af stjerner, idet shelternes 
”ryg” skærmer mod observatorierne.   
 
Materialer  
De fire “stjernekigger-shelters” bygges af præfabrikerede elementer i krydsfiner og er monte-
ret på skruefundamenter der iskrues uden gravearbejde og kan skrues op igen ved endt brug. 
Hulrummet i konstruktionen er isoleret med papiruld og ydersiden skærmes af et lag linolie 
og trætjærebehandlet marine krydsfiner. Udover de fire shelters ønskes det at etablere et 
muldtoilet og en cirkulær platform, der giver en plan flade til at ophold/undervisning. Plat-
formen konstrueres som cirkel med samme diameter som shelterne (Ø 5,75m) og monteres på 
slkruefundamenter. Muldtoilettet etableres i en cylinder med samme karakter som shelterne, 
men med en diameter på 1,75m.   
 
Okuluset er hovedgreb for udformningen og gør shelteret til et særligt rum, hvor det er muligt 
at ligge og kigge op på himlen. Der er skabt plads til seks mennesker der, med hovedet mod 
centrum, kan ligge og observere stjernerne, eller ligge med god plads omkring sig med fød-
derne mod midten. Formgivningen af shelteret tager afsæt i menneskekroppen, da et så lille 
rum også ønskes at fungere som møbel. Krumningen er formet for at personer kan sidde og 
læne sig behageligt op ad væggen, mens diameteren er beregnet til at to personer kan ligge 
med hovedet mod midten af rummet og stadig bevare lidt plads imellem dem. 
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Alle materialer er biologisk nedbrydelige eller 100% recirkuler-bare, fundering er reversibel 
og alle elementer er samlet uden fuger og lim, der gør shelteret adskilleligt og flytbart.  
 

Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk lokalafdeling, har den 10. september 2019 om ansøg-
ningen udtalt: 

 
... 
Vedr. ansøgning om primitiv overnatningsplads/shelterplads. 
Det oprindelige udkast til plejeplan med et storshelter blev i den endelige plejeplan efter be-
sigtigelsen i 2015 ændret til en løsning med 4 mindre 8-personerssheltere – en mere diskret 
løsning.  
Brorfelde har imidlertid ønsket at udvikle deres helt egen sheltermodel – en observatorieinspi-
reret model med glasloft, som gør stjerneobservationer mulige. Vi anerkender Brorfeldes øn-
sker om en shelter, der kan skabe positiv opmærksomhed om stedet, når Istidsruten åbner. DN 
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har været i dialog med observatoriet om udformningen, som i sin første version virkede meget 
voldsom og fremmedartet. Modellen er efterfølgende ændret, og er nu lavere med en dæmpet 
farve. Om den er landskabsæstetisk tiltalende, er der nok delte meninger om. Og den er også i 
sin nuværende form markant større (26 m2 grundplan) end et tilsvarende traditionelt rektangu-
lært shelter til 6-8 brugere (12,5 m2).  
Om glasloftet kan afskærmes mod morgenlys, så det også bliver muligt at sove i Brorfelde-
modellen, er et åbent spørgsmål? Det samme gælder shelteråbningens udformning og størrel-
se, som nok er problematisk i forhold til både morgenlys og slagregn? Vi vurderer, at det 
kunne være hensigtsmæssigt at få afprøvet en prototype af modellen inden beslutningen om 
sheltertype træffes?  

 
Brorfelde Observatorium har den 26. september 2019 besvaret indsigelserne fra Danmarks Natur-
fredningsforening således: 
 

Vedr. ansøgning om den primitive overnatnings-/shelterplads  
Som beskrevet i ansøgningen ønsker vi at etablere en primitiv shelterplads, der både bliver en 
central del af den kommende Istidsrute, harmonerer med Observatories øvrige formidlings-
strategi, kulturhistoriske værdi og kan rumme en skoleklasse. Samtidig er vi af den grundlæg-
gende holdning, at et særligt stjernekiggershelter kan gøre naturen attraktiv og tilgængelig for 
brugergrupper, som normalt ikke har erfaring med at overnatte i det fri. Den runde form og 
shelterets størrelse har desuden den store fordel, at ét enkelt shelter både kan benyttes af 6-8 
liggende personer og 26 siddende i dagtimerne, hvilket giver mulighed for, at en skoleklasse 
kan samles og modtage formidling. 
 
Vi er opmærksomme på, at de fire shelters vil kræve, at vi fælder cirka 20 af de nyere træer i 
lunden. I stedet for at bortfragte stubbe og grene vil vi på opfordring af Dansk Ornitologisk 
Forening lade det ligge i træklyngen ved siden af for at tiltrække og bevare et rigt fugle- og 
insektliv. Vi vil bevare de gamle træer samt de træer, der er med til at skærme pladsen.  
 
Vi noterer DN’s bekymring i forhold til morgenlys og slåregn, som vi vil have in mente.  
 
I forbindelse med Fredningsnævnets besigtigelse d. 19. september blev der desuden udtrykt 
bekymring for nedsivning af næringsstoffer fra det planlagte multtoilet til søen. Vi er op-
mærksomme på, at vi får etableret et multtoilet med tank, der så skal tømmes jævnligt. 

 
Dansk Ornitologisk Forening har udtalt sig positivt til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnet har den 19. september 2019 besigtiget pladsen, hvor der ansøges om placering af 
shelters. 
 
Nævnets afgørelse: 
 
Efter sagens oplysninger og den skete besigtigelser finder fredningsnævnet, at etablering af en pri-
mitiv overnatningsplads med ”stjernekiggeshelters” som beskrevet i ansøgning og det supplerende 
svar ikke vil være i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.  
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Det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Per Fynboe, udtaler: "Projektet indeholder ikke for-
slag til - eller bare overvejelser om, hvordan det er muligt at etablere adgang for mennesker med 
handicap til projektets platform, til mindst et af de fire sheltere og til muldtoiletbygningen.  
Danmark har i august 2009 tilsluttet sig FNs Handicapkonvention, og dermed forpligtet sig til med-
virke til, at mennesker med handicap skal opnå og bevare et selvstændigt liv og deltage i alle livets 
forhold. Dette stiller ekstra krav til at Holbæk Kommune som offentlig bygherre skal efterleve kon-
ventionen. I det konkrete tilfælde er det muligt at sikre adgangsforholdene til shelterpladsen på en 
måde, der tilgodeser fredningsbestemmelserne og uden at ødelægge den øvrige offentligheds ople-
velse af naturen. Bliver adgangsforholdene sikret i projektet fra starten, vil udgiften kun udgøre en 
begrænset del af projektets økonomi, hvorimod en senere etablering i et selvstændigt projekt vil 
koste mere." *) 
 
*) I den tidligere udsendte afgørelse er Per Fynboe citeret for et præliminært votum og citeres i 
denne reviderede afgørelse for hans endelige votum. 
 
Den supplerende formand, dommer Mogens Pedersen, og det af Miljøministeren udpegede medlem, 
Rolf Dejløw, udtaler hertil, at det offentlige skal begrænse følgerne af handicaps mest muligt, men 
uden at handicapfaciliteter ødelægger andres oplevelse af naturen. Der er nogle steder, som fx Ska-
gens Gren, Møns Klint eller Helligdommen på Bornholm, som ikke egner sig til adgang for handi-
cappede. Skaber man handicapadgang sådanne steder, vil man ødelægge naturoplevelsen for andre. 
At skabe handicapadgang til den planlagte shelterplads på Brorfelde, vil forudsætte betydelige land-
skabsændringer, som ikke harmonerer med fredningens formål, og som vil forudsætte et helt andet 
projekt end det, nævnet har fået forelagt og skal tage stilling til. Fredningsnævnet kan ikke i medfør 
af en plejeplan pålægge en ejer, at anlægge stier eller skabe handicapadgang. Fredningsnævnet har 
ved sin besigtigelse fået vist, hvilken beplantning en opførelse af sheltere forudsætter fjernet. Næv-
net må og kan kun tage stilling til, om den viste beplantning må fjernes. 
 
Dommer Mogens Pedersen og Rolf Dejløw bemærker også, at det i formålsbestemmelserne for 
fredningen er beskrevet, at arealerne skal fremtræde ”overvejende åbent”. Shelterne er planlagt pla-
ceret så diskret i arealet, at de ikke nævneværdigt medfører, at landskabet ikke opleves som åbent. 
Shelterne passer ind i byggestilen og kulturhistorien for Brorfelde området og er i øvrigt tænkt pla-
ceret, så de er meget lidt synlige i landskabet. I vurderingen må det også indgå, at fredningens for-
mål bl.a. er formidling af undervisning i astronomi, geologi og natur, og så skal rammerne til det 
også være der.  
 
Nævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, som angivet af nævnets flertal, medde-
le dispensation til etablering af en primitiv overnatningsplads med fire shelters, en fælles platform 
og et multtoilet, alt som beskrevet i ansøgningen og det supplerende svar.  
 
I sagens behandling har deltaget suppleanten for formanden, dommer Mogens Pedersen, det af Mil-
jøministeriet udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Per 
Fynboe.  
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 
 
 

Mogens Pedersen 
Suppleant for formanden 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

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

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, 
og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
 
 

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


 KOPI 

Holbæk Kommune  

Vækst og Bæredygtighed 

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 

 

Att. Eva Legéne 
landzone@holb.dk  
 
       
       
       

           FN-VSJ-069-2020 

        
        Den 20. januar 2020  

 

Holbæk Kommune har med mail af 25. september 2020 ansøgt nævnet om dispensation til at etablere 

en separat regnvandsafledning og en arbejdspladsovernatningsplads på matr.nr. 1i Brorfelde by, 

Kvanløse, beliggende Observator Gyldenkernes Vej 3, Brorfelde, 4540 Tølløse. 

 

I mail af 2. august 2020 har Esben Milling, Holbæk Kommune spurgt fredningsnævnet 
 

I forbindelse med etablering af ny offentlig spildevandsledning til Brorfelde, så bl.a. Brorfelde Observatorium 

kan blive tilsluttet til denne, har observatoriet fået påbud om at adskille tilledningen af regnvand fra bygninger 

(og veje) fra spildevandssystemet. 

  

I den forbindelse skal der udføres nye regnvandsanlæg omkring bygningerne på Brorfelde Observatorium, og 

etableres regnvandsafledning via faskiner, regnvands-rende og overløb. 

  

Arbejdet omfatter de på vedhæftede situationsplan viste anlæg. 

  

For at etablere ledninger og faskiner skal der opgraves og fjernes ca. 300 – 400 kbm jord, som enten kan bortkø-

res eller, hvis Fredningsnævnet kan acceptere det, udlægges på ”jordvarme” marken. 

  

Når anlæggene er færdige vil de eneste synlige anlæg uden for bygninger og vejen være de faskineoverløb, se 

tegning 250, der bliver etableret til hver faskine og regnvands-renden. 

Udløbene bliver placeret i kanten af de på situationsplanen viste skovbevoksninger. 

For at undgå erosion af jorden, som følge udledningen af regnvand fra overløbene, etableres der et ”stenbed” 

omkring hvert udløb. 

  

Da de synlige indgreb er meget beskedne, og da tilslutning til offentlig spildevandsledning og etablering af regn-

vandssystemet dels er påbudt, men også samlet set bidrager til et renere miljø og styrker naturen på Brorfelde 

Observatorium, vil vi gerne vide, om Fredningsnævnet administrativt kan meddele dispensation fra frednings-

kendelsen, eller om der skal gennemføres en fredningssag. 

 

Af ansøgningen af 25. september 2020 fremgår: 
 

Ansøgning om dispensation fra fredningen vedrørende Observatoriebakken Brorfelde (reg.nr. 08128.00)  
 

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en separat spildevandskloakering, etab-

lere en arbejdsplads samt midlertidigt opstille to mandskabsvogne. Det ansøgte vurderes at forudsætte en dispen-

sation fra fredningen vedrørende Observatoriebakken Brorfelde.  

(…) 

Beskrivelse af det ansøgte  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:landzone@holb.dk
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I forbindelse med etablering af ny offentlig spildevandsledning til Brorfelde, så bl.a. Brorfelde Observatorium kan 

blive tilsluttet til denne, har observatoriet fået påbud om at adskille tilledningen af regnvand fra bygninger (og 

veje) fra spildevandssystemet.  

 

I den forbindelse skal der udføres nye regnvandsanlæg omkring bygningerne på Brorfelde Observatorium, og 

etableres regnvandsafledning via faskiner, dræn-rende og overløb. Arbejdet udføres i og omkring bygning nr. 2, 

3, 5, 7, 9, 11, 13, og 15.  

 

Arbejdet omfatter de på vedhæftede situationsplan viste anlæg.  

 

For at etablere ledninger og faskiner skal der opgraves og fjernes ca. 300 – 400 m3 jord. Der ansøges om tilladelse 

til at lægge overskudsjord ud i et lag på optil 15 cm på den såkaldte ”jordvarme” mark, hvor der er nedgravet 

jordvarmeslanger. Jorden vil blive fordelt jævnt over marken, dog ikke den lavtliggende fugtige del af marken. 

Såfremt det ikke er muligt at opnå dispensation til dette, skal jorden bortkøres til et godkendt jorddepot.  

 

Når selve nedgravningen af ledninger finder sted, kan der blive behov for at lukke dele af Observator Gyldenkernes 

Vej for en kortvarig periode af 3-5 dage.  

 

Materiel til kloakering kommer til at stå ved arbejdsstederne, og der vil kortvarigt være behov for lokalt oplag nær 

arbejdsstederne. 

 

Når anlæggene er færdige, vil de eneste synlige anlæg være de faskineoverløb, der bliver etableret til hver faskine 

og dræn-renden (se bilag Drænrender og princip på stensætning omkring faskineoverløb).  

 

Udløbene bliver placeret i kanten af de på situationsplanen viste skovbevoksninger.  

 

For at undgå erosion af jorden, som følge af udledningen af regnvand fra overløbene, etableres et ”stenbed” om-

kring hvert udløb.  

 

Der søges endvidere om tilladelse til midlertidigt at opsætte to mandskabsvogne på forpladsen til værkstedsbyg-

ningen beliggende Observator Gyldenkernes Vej 3, 4340 Tølløse. Vognene er til brug for håndværkere i forbin-

delse med restaureringen af værkstedsbygningen, som pågår i perioden september 2020 - juli 2021.  

 

På forpladsen vil der endvidere være oplag omtrentligt bestående af:  

• Regn- og spildevandsledninger i PP materiale  

• Sandfangs- og rensebrønde i PP materiale  

• Faskinekassetter  

• Geotex (fiberdug til indpakning af faskiner)  

• Sand til at fylde omkring ledninger  

• 2-3 gravemaskiner  

• En mindre form for dumper  

 

Til orientering har Brorfelde Observatorium indhentet tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen til at restaurere værksteds-

bygningen.  

 

Ansøgning om dispensation  

Holbæk Kommune fører tilsyn med, at fredningsbestemmelserne bliver overholdt. Det er kommunes vurdering, at 

det ansøgte projekt forudsætter en dispensation fra fredningen.  

 

Fredningen har til formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, at området 

fremtræder som et overvejende åbent landskab i natursammenhæng med de tilstødende fredede områder og skov-

områder, at understøtte formidling og undervisning i bl.a. astronomi, geologi og natur i øvrigt, så vidt det er muligt, 

at bevare og synliggøre de særlige landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske værdier i området, at 

sikre og forbedre områdets rekreative værdier og herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at 

sikre områdets karakter med nattemørke, således at området fortsat er egnet til stjerneobservationer og at skabe 

grundlag for naturpleje og naturgenopretning.  

 



3 
 

Det fremgår af fredningen, at arealerne ikke må benyttes til oplag. Nævnet skal godkende nødvendigt oplag, jf. § 

2. Der må ifølge fredningens § 3 ikke foretages terrænændringer.  

 

Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres.  

 

Jf. § 4, må der ikke opføres ny bebyggelse. Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger de almindelige 

bestemmelser i gældende love, og eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til fods 

eller cykel, jf. fredningens § 7 og naturbeskyttelseslovens § 26.  

 

Brorfelde Observatoriet har fået et påbud om at adskille tilledningen af regnvand fra bygninger (og veje) fra spil-

devandssystemet, og dette projekt skal dermed gennemføres. Det ansøgte projekt vedrører for størstedelen aktivi-

teter/indgreb af midlertidig varighed, der vil ophøre, når anlægget er etableret. Når anlægsfasen er overstået, vil 

den eneste synlige forandring af området være faskineoverløbene samt stenbedene, og denne visuelle forandring 

vurderes at være minimal. På den baggrund anbefaler Holbæk Kommune at der dispenseres fra fredningen til de 

ansøgte formål.  

 

Til orientering -. øvrige tilladelser  

Foruden dispensation fra fredningen vurderes midlertidig opstilling af de to mandskabsvogne samt arbejdsplads 

med oplag af materialer og maskiner at forudsætte en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. Holbæk Kom-

mune er sindet at meddele landzonetilladelse til det ansøgte.  

 

Til orientering forudsætter det ansøgte ikke byggetilladelse og ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 

3 

 

 
Situationsplan 
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Situationsplan med ledninger i terræn 

 

 
Arbejdsområde til renovering af Værkstedsbygningen (Observator Gyldenkernes Vej 3) 
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Område til udlægning af overskudsjord 
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Under en besigtigelse den 22. oktober 2020 blev der rejst et spørgsmål, som Esben Milling, Holbæk 

Kommune har besvaret i en mail af 18. november 2020: 

 
Med henvisning til protokollens: 

”Per Fynboe spurgte, om det ikke ville være bedre at nedgrave mindre faskiner ved hvert af de fem huse og så 

lægge opgravet jord i den vold, som er ved hvert af husene.” 

  

Kan jeg oplyse: 

Ved udarbejdelsen af projektet til separering af regnvandsledninger var udgangspunktet, at vi ville placere faski-

nerne inden for hækkene til hver bolig. 

Vi valgte at gå bort fra løsningen, da faskinerne ved hver bygning, på grund af ringe vand-nedtrængningsevne i 

jorden, blev relativt store. 

Faskiner til bygning Nr. 7, 9, 11, 13 medfører opgravning af 12 – 14 m3  overskudsjord pr. hus. Faskine til byg-

ning Nr. 15 medfører opgravning af 17 m3. 

De vil derfor fylde meget i hver have, og til hver faskine bliver der synlige overløb. 

Særligt ved Nr. 15, hvor haven ligger højt, kan der være risiko for skred i støttevæggen pga. vandtrykket, når 

vandet står højt i faskinen. (Der er et allerede nu et mindre skred). 

  

Linjefaskinen har samme volumen som de 5 faskiner til sammen, men på grund af sammenkoblingen forventes 

færre overløbshændelser, og der er kun et overløb, som er mindre synligt, da det er placeret i ”skovbæltet”. 

Erfaringerne fra etablering af faskine til Nr. 23 viser, at de opgravede arealer/render gror til inden for 1 til 2 år, 

hvorefter de ikke er synlige. 

  

Det vil være muligt, at indbygge en del af overskudsjorden i skråningerne omkring bygningerne. 

Tilbud på udførelsen af arbejdet er baseret på bortkørsel af overskudsjord, og jorden kan udnyttes i et andet an-

lægsprojekt i Holbæk. 

Men vi vil gerne have mulighed for at placere overskudsjord i skråninger, men det skal ikke være afgørende for 

nævnets afgørelse. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, har udtalt, at foreningen ikke har bemærkninger til, at 

der nedgraves regnvandsledninger, men vil protestere mod, at opgravet jord udspredes på marken 

med de nedgravede jordvarmeledninger. Denne mark er ved at komme sig efter opgravninger og 

skal ikke sættes tilbage ved en udspredning af jord. Den bedste løsning vil være at bortkøre opgra-

vet jord. 

 

Nævnets afgørelse: 

 

Nedgravning af regnvandsledninger og faskiner med overløb samt opstilling af en arbejdsplads, alt 

som beskrevet i ansøgningen og vist ved besigtigelsen, er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, 

ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give 

dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation 

til at der kortvarigt etableres en arbejdsplads på det i ansøgningen angivne sted, og at der nedgraves 

regnvandsledninger og faskiner med overløb som beskrevet i ansøgningen og vist ved besigtigelsen. 

Opgravet jord må ikke udspredes på de fredede arealer. 

 

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

66, stk. 2. 

Mogens Pedersen 

Supplerende formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 

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

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

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

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

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

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

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

 Adressaten for afgørelsen,  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

 offentlige myndigheder,  

 en berørt nationalparkfond,  

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

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

miljø, og  

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

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

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

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

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

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

www.naevneneshus.dk. 

  

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

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

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

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

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

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

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

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

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

gebyret dog ikke.  

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

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

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

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

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

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

høring.  

 

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

løbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

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

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

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

Observatoriet i Brorfelde 

Observator Gyldenkernes 7 

4340 Tølløse 

 

Att. Mette Holst Riis 
marih@holb.dk  

          

 

 

          FN-VSJ-021-2020  

               MST 2020-11222 

  

          Den 29. april 2020 

 

 

Holbæk Kommune har den 10. marts 2020 ansøgt om dispensation til at etablere en aktivitetsplads 

ved Brorfelde Observatorium på matr.nr. 1i Brorfelde by, Kvanløse.  

Det hedder i ansøgningen: 

 

” Med henvisning til Fredningsnævnets protokol F71/2014 ’’Plejeplan for Brorfelde Observa-

torium’’ ansøger Holbæk Kommune om dispensation til etablering af geologisk aktivitetsom-

råde iht. nedenstående beskrivelse og vedhæftede bilag.  

 

Aktivitetsområdet indgår som et af flere tiltag i udviklingen af Brorfelde Observatorium til 

naturvidenskabeligt opdagelsescenter og bidrager således til fredningens formål om  

 
 at understøtte formidling og undervisning i bl.a. astronomi, geologi og natur i øvrigt, så vidt 

det er muligt,  

 at bevare og synliggøre de særlige landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske 

værdier i området og  

 at sikre og forbedre områdets rekreative værdier og herunder offentlighedens adgang til om-

rådet via et stisystem  

under hensyntagen til de tre øvrige formål.  

 

Formålet med aktivitetsområdet er at give de besøgende adgang til at færdes og opholde sig i 

naturen samt give lejlighed til at formidle landskabsdannelse på en legende og involverende 

måde. Aktivitetsområdet indgår i samspil med Geologiens Hus, der etableres som en del af 

Brorfelde Observatorium i en eksisterende bygning lige syd for aktivitetsområdet. Her kobles 

personlig formidling og faglig fordybelse sammen med de udendørs oplevelser og eksperi-

menter. Begge dele bliver en del af Istidsruten, som er en 250 km lang cykelrute gennem det 

sjællandske istidslandskab.  

 

Vi ansøger efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening om en anden placering af akti-

vitetsområdet end den, der oprindeligt er skitseret i plejeplanen. Aktivitetsområdet ønskes i 

stedet etableret på det trekantede areal, der i plejeplanen kaldes ”tingplads” (se figur 1). Den 

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 

 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:marih@holb.dk
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nye placering er altså ligeledes et område, der er udlagt til aktiviteter, og som i plejeplanen 

allerede er taget ud af det afgræssede areal. 

 

Placeringen er fortsat på mark, der har været konventionelt dyrket indtil 2014. Også med 

denne placering undgår vi så vidt muligt at ramme de beskyttede naturtyper i området. 

 

 
 

Aktivitetsområdet er projekteret af arkitekt Lars Dahl (Leg og Landskab), som også varetager 

udførelsen. Området etableres som beskrevet i vedhæftede ’’Projektbeskrivelse til byggean-

søgning rev. 23.02.2020’’ med tilhørende bilag.  

 

Elementerne bliver placeret på skråningen i den østlige ende af trekanten og udformes langs 

en kørestolsvenlig grussti, der forbinder asfaltstien med aktivitetsområdet (se figur 2). Stien er 

inspireret af det eksisterende vej- og stisystem på Brorfelde Observatorium og er udformet 

som en krølle på hovedstien, så den passer ind i det samlede udtryk. 
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Aktivitetsområdets mest markante element er et mammut-klatreværk i træ, som fører gæsten 

ind i istidsrammen og bidrager til at formidle istidshistorien. Palæontologi hører også til geo-

logisk formidling og udover at bidrage til, at gæstens tanker føres tilbage til istiden (en nød-

vendig kobling ift. formidling af landskabsdannelsen) fortæller den om fortidens dyreliv i 

Danmark. Det, at man kan klatre på den, gør, at den ikke bare henvender sig til en voksen 

målgruppe, der kan synes den er spændende at se på, men også bliver vedkommende for børn, 

der i høj grad lærer med hele kroppen.  

 

Langs stien til området opstilles sten, der markerer de 12.000 år, der er gået, siden sidste istid 

ophørte. Stien etableres, så den kan benyttes af kørestolsbrugere, og det nuværende terræn ud-

nyttes, så der skal graves mindst muligt for at etablere en vandret sti.  

 

Vi ønsker at opsætte en overdækket madpakkehule samt udendørs bænke, så flere grupper kan 

benytte området samtidig, og så familier og skoleklasser kan samles i læ, og forældre har et 

sted at sidde og holde øje, mens mindre børn leger udenfor. Et overdækket rum muliggør såle-

des, at området kan bruges også på dage med risiko for regn og vind, så undervisning kan 

gennemføres og så familier tør tage ud - også på en grå efterårsdag.  
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Op mod det levende hegn mod øst etableres to ’musehuller’, der giver mulighed for at kravle 

ind i bakken og opleve landskabet på en ny måde. Det er en mere sanselig og indirekte for-

midling, hvilket er vigtigt for mindre børn. Her handler det om at åbne deres øjne for naturen 

og skabe nysgerrighed og interesse, der kan danne grobund for fortsat læring om natur og na-

turvidenskab, herunder geologi. 

 

På den vestlige side af stien inde på området etableres et dødislandskab bestående af en for-

højning med lokale sten (ledeblokke) og et ’dødishul’ i form af en fordybning. Dødislandska-

bet i miniformat viser således, hvad det er for et landskab, man befinder sig i på større skala. 

’Dødishullet’ fungerer samtidig som en videreudviklet sandkasse med sand og grus i forskel-

lige størrelser hentet fra lokale grusgrave, som gæsten kan sortere og få geologien ind i hæn-

derne. Det er samme grus, som Observatoriebakken består af. Her er mulighed for aktiviteter, 

der giver en ny og hands on-baseret forståelse af isbevægelser og materialetransport og for at 

genskabe de processer, der har været med til at forme landskabet, som det ser ud i dag.  

 

Aktivitetsområdets formål er naturformidling, og samtlige elementer i området er designet til 

at bidrage til dette formål. Det er samtidig i høj grad i Observatoriets interesse at bevare og 

fremme områdets naturmæssige værdi. Selve elementerne er således udviklet, udformet og 

placeret som resultat af grundige overvejelser med inddragelse af målgrupper og interessenter 

undervejs for at skabe det bedst mulige rum for formidling af geologi under hensyntagen til 

naturen og fredningen. 
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Anlægget bliver opbygget af materialer, som falder naturligt ind i terrænet, primært i form af 

sten samt stammer af kernetræ. Vi ønsker, at anlægget skal sætte minimale ’’fodaftryk’’ på 

naturen. 

 

Opgravet jord bliver indbygget som overdækning på musehullerne og madpakkehuset samt 

brugt til at etablere jordhøjen, så der ikke skal hentes jord udefra eller køres jord væk. Hvis 

aktivitetsområdet engang nedlægges, kan den opgravede jord således anvendes til at retablere 

terrænet. 

 

Holbæk Kommune har medsendt tegninger af madpakkehuset: 
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Danmarks Naturfredningsforening Holbæk har i mail af 20. marts 2020 udtalt, at foreningen er til-

freds med den ændrede ansøgning og den dermed ændrede placering af det geologiske aktivitetsom-

råde, og at foreningen ingen problemer ser med løsningen. Når den første ansøgning bortfalder, vil 

foreningens indsigelse naturligvis også blive annulleret. 

 

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 28. april 2020 fra Miljøstyrelsen: 

 

Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet om en udtalelse. 

  

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som teknisk bistand, jf. naturbe-

skyttelseslovens § 33, stk. 4, og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler 

en dispensation til det ansøgte eller det modsatte. 

  

Holbæk Kommune søger om dispensation til etablering af et geologisk aktivitetsområde på 

matr.nr. 1i, Brorfelde By, Kvanløse, som er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgø-

relse af 22. juli 2013 om fredning af Observatoriebakken Brofelde i Holbæk Kommune. 

  

Fredningsnævnet har med afgørelse af 6. november 2019 meddelt dispensation til etablering 

af et geologisk aktivitetsområde på samme matr.nr.. Kommunen søger nu om en anden place-

ring af aktivitetsområdet.  

 

(...)  

 

Den omtrentlige placering af det ansøgte er vist med rød markering på kortet. Det fredede 

areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen, jf. forretningsorden 

for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændige png-fil)  
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Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område. Miljøstyrel-

sen vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 

yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Miljøsty-

relsen vurderer desuden, at det ansøgte ikke vil ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttel-

seslovens bilag 5.  

  

I forbindelse med en eventuel dispensation kan det i afgørelsen præciseres, at der kun kan 

etableres ét geologisk aktivitetsområde. 

  

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. (...)  

 

Fredningsnævnet afgørelse:    

        

Fredningsnævnet har med en afgørelse af 6. november 2019 godkendt, at der må etableres et geolo-

gisk aktivitetsområde på matr.nr. 1i Brorfelde by, Kvanløse. Der er nu søgt om en anden placering 

men ikke en ændret udformning af dette område, og fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte el-

ler den ændrede placering af aktivitetsområdet vil være i strid med formålet med fredningsbestem-

melserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold. 
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Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets supplerende formand i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til etablering af 

det geologiske aktivitetsområde som beskrevet og vist i ansøgningen.  Det præciseres, at der 

med denne dispensation kun kan etableres ét geologisk aktivitetsområde i det fredede område. 

  

 

 

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

66, stk. 2. 

 

 

Mogens Pedersen 

Supplerende formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

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

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

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

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

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

fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

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

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

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

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

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

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

www.naevneneshus.dk.   

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

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

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

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

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

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

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

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

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

gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

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

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

høring. 

 

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

eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

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

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Holbæk Kommune  
Vækst og Bæredygtighed 

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 

 

landzone@holb.dk  
 
       
       
       

           FN-VSJ-092-2020 

        
        Den 18. november 2020   

 

Brorfelde Observatorium har med mail af 4. september 2020 ansøgt nævnet om dispensation til en 

ændret placering af shelters på matr.nr. 1i Brorfelde by, Kvanløse, beliggende Observator Gylden-

kernes Vej 3, Brorfelde, 4540 Tølløse. 

 

Efter en besigtigelse den 22. oktober 2020 har observatoriet sendt nævnet en revideret ansøgning, 

hvoraf fremgår: 
 

Med henvisning til Fredningsnævnets protokol F71/2014 ’’Plejeplan for Brorfelde Observatorium’’ ansøger Hol-

bæk Kommune om dispensation til etablering af primitiv shelterplads iht. nedenstående beskrivelse og vedhæftede 

bilag.  

 

Shelterområdet indgår som et af flere tiltag i udviklingen af Brorfelde Observatorium til naturvidenskabeligt op-

dagelsescenter og bidrager således til fredningens formål om  

 at understøtte formidling og undervisning i bl.a. astronomi, geologi og natur i øvrigt, så vidt det er muligt,  

 at bevare og synliggøre de særlige landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske værdier i 

området og  

 at sikre og forbedre områdets rekreative værdier og herunder offentlighedens adgang til området via et 

stisystem  

under hensyntagen til de tre øvrige formål.  

 

Vi ansøger hermed om ændring af placering af shelterpladsen ift. den, der oprindeligt er skitseret i pleje-

planen og som der blev givet tilladelse til jf. FN-VSJ-071-2019  

 

Shelterområdet ønskes i stedet etableret umiddelbart nord for det trekantede areal, der i plejeplanen kaldes ”ting-

plads” (se figur 1). Den nye placering er altså ligeledes et område, der er udlagt til aktiviteter, hvor der på det 

trekantede areal er etableret et geologisk aktivitetsområde. 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 04 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:landzone@holb.dk
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Figur 1. Shelterpladsen ønskes etableret lige nord for det mindste af de lilla områder – i samme område som det 

geologiske aktivitetsområde. Kortet er fra naturplejeplanen, Fredningsnævnets protokol F71/2014 ’’Plejeplan for 

Brorfelde Observatorium’’.  

 

Shelterområdet er projekteret af arkitekt Kristoffer Theilgaard fra Dome Architects. Området etableres som be-

skrevet i den tidligere fremsendte ’’Projektbeskrivelse til byggeansøgning rev. 23.02.2020’’ med tilhørende bilag.  

 

Elementerne bliver placeret på skråningen op mod bevoksningen mod vest og udformes langs en kørestolsvenlig 

grussti, der forbinder asfaltstien med aktivitetsområdet og shelterområdet (se figur 2). Hermed er området mere 

tilgængeligt for kørestolsbrugere, ligesom det ligger tættere på handicaptoiletterne og vand ved bygningerne, hvor-

med området er mere anvendeligt for en bredere del af befolkningen. Stien er inspireret af det eksisterende vej- og 

stisystem på Brorfelde Observatorium og er udformet som en krølle på hovedstien, så den passer ind i det samlede 

udtryk. Vi medsender en opdateret situationsplan med koter.  

 

Rundt om hvert shelter vil vi plante lokalspecifikke planter, som kan vokse op omkring dem, så overgangen fra 

natur til kultur bliver mere glidende.  

 

Hvorfor ændring af placering?  

 

Vi har tidligere fået tilladelse til at etablere shelterpladsen i lunden ved søen mod nordøst. Denne er vi glade for. 

Desværre er den blevet påklaget af begge naboer til området, hvorfor vi kan imødese en lang klageproces. Dette 

har givet anledning til at genoverveje andre muligheder for placering – også i forlængelse af tilladelsen til at 

etablere det geologiske aktivitetsområde. Dette åbner op for nye muligheder for at samle formidlingstilbuddene – 

både i forhold til adgangsforhold, logistik og adgang til toilet og vand.  

 

Hermed imødekommer vi desuden bekymringen angående adgang for mennesker med handicap til området. Vi 

har etableret en handicapvenlig sti med forbindelse til aktivitetsområdet, som vi vil forlænge. Dermed bliver der 

adgang til alle shelters for både kørestolsbrugere og barnevogne.  
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Shelterpladsen vil dermed kunne fungere både som overnatningssted og som støttepunkt for udendørs undervis-

ning sammen med det geologiske aktivitetsområde – både af hensyn til formidlingen, men også med henblik på 

den løbende vedligehold og drift af området. Eksempelvis vil de fire shelters ligge tættere på de allerede etablerede 

toiletforhold (hvor der også er handicap-toilet) og vand i relation til bygningerne. Hermed mener vi, at naturople-

velsen med udsigt til mosen med et frodigt dyreliv er opretholdt samtidig med, at der blive adgang til vand og 

toiletforhold. Fra et driftsmæssigt synspunkt er ændringen at foretrække i forhold til at holde opsyn, renliggøre og 

servicere pladsen.  

 

Vi har været i dialog med både naboer og Danmarks Naturfredningsforening. Naboerne er meget positive over for 

en anden placering, som dermed ikke vil blive påklaget. Danmarks Naturfredningsforening forholder sig neutrale.  

 

Der vil – som tidligere aftalt – være 4 runde shelters med samme udformning som beskrevet i den tidligere ansøg-

ning. Hver har plads til seks overnattende gæster, så der samlet set er plads til en skoleklasse. Shelternes åbning 

vender mod mosehullet. De fire “stjernekigger-shelters” bygges af præfabrikerede elementer i krydsfiner og er 

monteret på skruefundamenter der iskrues uden gravearbejde og kan skrues op igen ved endt brug. Hul-rummet i 

konstruktionen er isoleret med papiruld og ydersiden skærmes af et lag linolie og træ-tjærebehandlet marine kryds-

finer. Okuluset er hovedgreb for udformningen og gør shelteret til et særligt rum, hvor det er muligt at ligge og 

kigge op på himlen. Der er skabt plads til seks mennesker der, med hovedet mod centrum, kan ligge og observere 

stjernerne, eller ligge med god plads omkring sig med fødderne mod midten. Formgivningen af shelteret tager 

afsæt i menneskekroppen, da et så lille rum også ønskes at fungere som møbel. Krumningen er formet for at 

personer kan sidde og læne sig behageligt op ad væggen, mens diameteren er beregnet til at to personer kan ligge 

med hovedet mod midten af rummet.  

 

Alle materialer er biologisk nedbrydelige eller 100% recirkuler-bare, fundering er reversibel og alle elementer er 

samlet uden fuger og lim, der gør shelteret adskilleligt og flytbart.  

 

DN Holbæk er blevet orienteret om denne ansøgning og har ingen bemærkninger. Vi ser frem til Fredningsnævnets 

afgørelse og takker for en behagelig og konstruktiv proces. 

 



Side 4 af 7 
 

 



Side 5 af 7 
 

 



Side 6 af 7 
 

Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, har i en mail af 9. november 2020, meddelt:  
 

DN Holbæk har modtaget kopi af den reviderede ansøgning fra Brorfelde Observatorium med den nye place-

ringsplan for de fire shelters, som  blev drøftet ved besigtigelsen på stedet 22. okt. Vi har ikke nye udtalelser i 

sagen, men har svaret Julie således:  

 

Kære Julie. 

Ingen indvendinger fra DN's side. Videresendes til Fredningsnævnet, hvis der også er positiv respons fra Per. 

 

Holbæk Kommune har i en mail af 12. november 2020 oplyst, at kommunen har givet landzonetilla-

delse til en shelterplads på det sted, som observatoriet har søgt om tilladelse til. 

 

Nævnets afgørelse: 

 

En ændring af placeringen af fire shelters til den ovenfor vist placering er ikke i strid med frednings-

bestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler 

mod at give dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation 

til, at de fire shelters, som nævnet tidligere har godkendt opførelsen af, i stedet placeres som vist i 

den reviderede ansøgning vist ovenfor. 

 

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

66, stk. 2. 

 

I sagens behandling har deltaget den supplerende formand, dommer Mogens Pedersen, det af Miljø-

ministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Holbæk Kommune udpegede medlem Per Fyn-

boe. 

 

 

Mogens Pedersen 

Supplerende formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 

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

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

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

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

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

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

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

 Adressaten for afgørelsen,  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

 offentlige myndigheder,  

 en berørt nationalparkfond,  

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

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

miljø, og  

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

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

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

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

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

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

www.naevneneshus.dk. 

  

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

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

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

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

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

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

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

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

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

gebyret dog ikke.  

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

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

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

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

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

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

høring.  

 

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

løbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

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

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

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


 KOPI 

Holbæk Kommune  

Vækst og Bæredygtighed 

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 

 

Att. Eva Legéne 
landzone@holb.dk  
 
       
       
       

           FN-VSJ-069-2020 

        
        Den 20. januar 2021  

 

Holbæk Kommune har med mail af 25. september 2020 ansøgt nævnet om dispensation til at etablere 

en separat regnvandsafledning og en arbejdspladsovernatningsplads på matr.nr. 1i Brorfelde by, 

Kvanløse, beliggende Observator Gyldenkernes Vej 3, Brorfelde, 4540 Tølløse. 

 

I mail af 2. august 2020 har Esben Milling, Holbæk Kommune spurgt fredningsnævnet 
 

I forbindelse med etablering af ny offentlig spildevandsledning til Brorfelde, så bl.a. Brorfelde Observatorium 

kan blive tilsluttet til denne, har observatoriet fået påbud om at adskille tilledningen af regnvand fra bygninger 

(og veje) fra spildevandssystemet. 

  

I den forbindelse skal der udføres nye regnvandsanlæg omkring bygningerne på Brorfelde Observatorium, og 

etableres regnvandsafledning via faskiner, regnvands-rende og overløb. 

  

Arbejdet omfatter de på vedhæftede situationsplan viste anlæg. 

  

For at etablere ledninger og faskiner skal der opgraves og fjernes ca. 300 – 400 kbm jord, som enten kan bortkø-

res eller, hvis Fredningsnævnet kan acceptere det, udlægges på ”jordvarme” marken. 

  

Når anlæggene er færdige vil de eneste synlige anlæg uden for bygninger og vejen være de faskineoverløb, se 

tegning 250, der bliver etableret til hver faskine og regnvands-renden. 

Udløbene bliver placeret i kanten af de på situationsplanen viste skovbevoksninger. 

For at undgå erosion af jorden, som følge udledningen af regnvand fra overløbene, etableres der et ”stenbed” 

omkring hvert udløb. 

  

Da de synlige indgreb er meget beskedne, og da tilslutning til offentlig spildevandsledning og etablering af regn-

vandssystemet dels er påbudt, men også samlet set bidrager til et renere miljø og styrker naturen på Brorfelde 

Observatorium, vil vi gerne vide, om Fredningsnævnet administrativt kan meddele dispensation fra frednings-

kendelsen, eller om der skal gennemføres en fredningssag. 

 

Af ansøgningen af 25. september 2020 fremgår: 
 

Ansøgning om dispensation fra fredningen vedrørende Observatoriebakken Brorfelde (reg.nr. 08128.00)  
 

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en separat spildevandskloakering, etab-

lere en arbejdsplads samt midlertidigt opstille to mandskabsvogne. Det ansøgte vurderes at forudsætte en dispen-

sation fra fredningen vedrørende Observatoriebakken Brorfelde.  

(…) 

Beskrivelse af det ansøgte  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:landzone@holb.dk
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I forbindelse med etablering af ny offentlig spildevandsledning til Brorfelde, så bl.a. Brorfelde Observatorium kan 

blive tilsluttet til denne, har observatoriet fået påbud om at adskille tilledningen af regnvand fra bygninger (og 

veje) fra spildevandssystemet.  

 

I den forbindelse skal der udføres nye regnvandsanlæg omkring bygningerne på Brorfelde Observatorium, og 

etableres regnvandsafledning via faskiner, dræn-rende og overløb. Arbejdet udføres i og omkring bygning nr. 2, 

3, 5, 7, 9, 11, 13, og 15.  

 

Arbejdet omfatter de på vedhæftede situationsplan viste anlæg.  

 

For at etablere ledninger og faskiner skal der opgraves og fjernes ca. 300 – 400 m3 jord. Der ansøges om tilladelse 

til at lægge overskudsjord ud i et lag på optil 15 cm på den såkaldte ”jordvarme” mark, hvor der er nedgravet 

jordvarmeslanger. Jorden vil blive fordelt jævnt over marken, dog ikke den lavtliggende fugtige del af marken. 

Såfremt det ikke er muligt at opnå dispensation til dette, skal jorden bortkøres til et godkendt jorddepot.  

 

Når selve nedgravningen af ledninger finder sted, kan der blive behov for at lukke dele af Observator Gyldenkernes 

Vej for en kortvarig periode af 3-5 dage.  

 

Materiel til kloakering kommer til at stå ved arbejdsstederne, og der vil kortvarigt være behov for lokalt oplag nær 

arbejdsstederne. 

 

Når anlæggene er færdige, vil de eneste synlige anlæg være de faskineoverløb, der bliver etableret til hver faskine 

og dræn-renden (se bilag Drænrender og princip på stensætning omkring faskineoverløb).  

 

Udløbene bliver placeret i kanten af de på situationsplanen viste skovbevoksninger.  

 

For at undgå erosion af jorden, som følge af udledningen af regnvand fra overløbene, etableres et ”stenbed” om-

kring hvert udløb.  

 

Der søges endvidere om tilladelse til midlertidigt at opsætte to mandskabsvogne på forpladsen til værkstedsbyg-

ningen beliggende Observator Gyldenkernes Vej 3, 4340 Tølløse. Vognene er til brug for håndværkere i forbin-

delse med restaureringen af værkstedsbygningen, som pågår i perioden september 2020 - juli 2021.  

 

På forpladsen vil der endvidere være oplag omtrentligt bestående af:  

• Regn- og spildevandsledninger i PP materiale  

• Sandfangs- og rensebrønde i PP materiale  

• Faskinekassetter  

• Geotex (fiberdug til indpakning af faskiner)  

• Sand til at fylde omkring ledninger  

• 2-3 gravemaskiner  

• En mindre form for dumper  

 

Til orientering har Brorfelde Observatorium indhentet tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen til at restaurere værksteds-

bygningen.  

 

Ansøgning om dispensation  

Holbæk Kommune fører tilsyn med, at fredningsbestemmelserne bliver overholdt. Det er kommunes vurdering, at 

det ansøgte projekt forudsætter en dispensation fra fredningen.  

 

Fredningen har til formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, at området 

fremtræder som et overvejende åbent landskab i natursammenhæng med de tilstødende fredede områder og skov-

områder, at understøtte formidling og undervisning i bl.a. astronomi, geologi og natur i øvrigt, så vidt det er muligt, 

at bevare og synliggøre de særlige landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske værdier i området, at 

sikre og forbedre områdets rekreative værdier og herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at 

sikre områdets karakter med nattemørke, således at området fortsat er egnet til stjerneobservationer og at skabe 

grundlag for naturpleje og naturgenopretning.  

 



3 
 

Det fremgår af fredningen, at arealerne ikke må benyttes til oplag. Nævnet skal godkende nødvendigt oplag, jf. § 

2. Der må ifølge fredningens § 3 ikke foretages terrænændringer.  

 

Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres.  

 

Jf. § 4, må der ikke opføres ny bebyggelse. Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger de almindelige 

bestemmelser i gældende love, og eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til fods 

eller cykel, jf. fredningens § 7 og naturbeskyttelseslovens § 26.  

 

Brorfelde Observatoriet har fået et påbud om at adskille tilledningen af regnvand fra bygninger (og veje) fra spil-

devandssystemet, og dette projekt skal dermed gennemføres. Det ansøgte projekt vedrører for størstedelen aktivi-

teter/indgreb af midlertidig varighed, der vil ophøre, når anlægget er etableret. Når anlægsfasen er overstået, vil 

den eneste synlige forandring af området være faskineoverløbene samt stenbedene, og denne visuelle forandring 

vurderes at være minimal. På den baggrund anbefaler Holbæk Kommune at der dispenseres fra fredningen til de 

ansøgte formål.  

 

Til orientering -. øvrige tilladelser  

Foruden dispensation fra fredningen vurderes midlertidig opstilling af de to mandskabsvogne samt arbejdsplads 

med oplag af materialer og maskiner at forudsætte en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. Holbæk Kom-

mune er sindet at meddele landzonetilladelse til det ansøgte.  

 

Til orientering forudsætter det ansøgte ikke byggetilladelse og ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 

3 

 

 
Situationsplan 
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Situationsplan med ledninger i terræn 

 

 
Arbejdsområde til renovering af Værkstedsbygningen (Observator Gyldenkernes Vej 3) 
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Område til udlægning af overskudsjord 
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Under en besigtigelse den 22. oktober 2020 blev der rejst et spørgsmål, som Esben Milling, Holbæk 

Kommune har besvaret i en mail af 18. november 2020: 

 
Med henvisning til protokollens: 

”Per Fynboe spurgte, om det ikke ville være bedre at nedgrave mindre faskiner ved hvert af de fem huse og så 

lægge opgravet jord i den vold, som er ved hvert af husene.” 

  

Kan jeg oplyse: 

Ved udarbejdelsen af projektet til separering af regnvandsledninger var udgangspunktet, at vi ville placere faski-

nerne inden for hækkene til hver bolig. 

Vi valgte at gå bort fra løsningen, da faskinerne ved hver bygning, på grund af ringe vand-nedtrængningsevne i 

jorden, blev relativt store. 

Faskiner til bygning Nr. 7, 9, 11, 13 medfører opgravning af 12 – 14 m3  overskudsjord pr. hus. Faskine til byg-

ning Nr. 15 medfører opgravning af 17 m3. 

De vil derfor fylde meget i hver have, og til hver faskine bliver der synlige overløb. 

Særligt ved Nr. 15, hvor haven ligger højt, kan der være risiko for skred i støttevæggen pga. vandtrykket, når 

vandet står højt i faskinen. (Der er et allerede nu et mindre skred). 

  

Linjefaskinen har samme volumen som de 5 faskiner til sammen, men på grund af sammenkoblingen forventes 

færre overløbshændelser, og der er kun et overløb, som er mindre synligt, da det er placeret i ”skovbæltet”. 

Erfaringerne fra etablering af faskine til Nr. 23 viser, at de opgravede arealer/render gror til inden for 1 til 2 år, 

hvorefter de ikke er synlige. 

  

Det vil være muligt, at indbygge en del af overskudsjorden i skråningerne omkring bygningerne. 

Tilbud på udførelsen af arbejdet er baseret på bortkørsel af overskudsjord, og jorden kan udnyttes i et andet an-

lægsprojekt i Holbæk. 

Men vi vil gerne have mulighed for at placere overskudsjord i skråninger, men det skal ikke være afgørende for 

nævnets afgørelse. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, har udtalt, at foreningen ikke har bemærkninger til, at 

der nedgraves regnvandsledninger, men vil protestere mod, at opgravet jord udspredes på marken 

med de nedgravede jordvarmeledninger. Denne mark er ved at komme sig efter opgravninger og 

skal ikke sættes tilbage ved en udspredning af jord. Den bedste løsning vil være at bortkøre opgra-

vet jord. 

 

Nævnets afgørelse: 

 

Nedgravning af regnvandsledninger og faskiner med overløb samt opstilling af en arbejdsplads, alt 

som beskrevet i ansøgningen og vist ved besigtigelsen, er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, 

ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give 

dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation 

til at der kortvarigt etableres en arbejdsplads på det i ansøgningen angivne sted, og at der nedgraves 

regnvandsledninger og faskiner med overløb som beskrevet i ansøgningen og vist ved besigtigelsen. 

Opgravet jord må ikke udspredes på de fredede arealer. 

 

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

66, stk. 2. 

Mogens Pedersen 

Supplerende formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  
 

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

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

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

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

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

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

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

 Adressaten for afgørelsen,  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

 offentlige myndigheder,  

 en berørt nationalparkfond,  

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

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

miljø, og  

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

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

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

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

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

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

www.naevneneshus.dk. 

  

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

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

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

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

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

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

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

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

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

gebyret dog ikke.  

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

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

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

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

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

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

høring.  

 

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

løbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 

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

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