01799.01

Afgørelser - ,Reg. nr.: 01799.01
Fredningen vedrører:
•

Højby Kirke

Domme

. Taksationskommissionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredninasnævnet
....

Kendelser

Deklarationer

17-10-1953, 31-03-19525
31-03-1965

FREDNINGSNÆVNET>

•

l'

I4t1'.nr. la Højby by oe sean.

REG. NR. J7CJo; A -,
., R E

• ;.

1)

N I tf G S

.W. ,_... . ..

]l

B K L A R A WX O I •

J'

•

I ••

11 J

I.

I."

••

3:1- 52.J

For at vr.amo om JIø~b~ kirkes o~ k1l'køSArdø ~tveløøJ'
beetemoor
monlchedorMet under forbehold a:t kl:rkom1nl.te~iet8
eamtNkke 1Ilec1bindor.
de virknlns for siG oC æl1sre e 3an at lføjby kU'ke og prmotealrd,
at de

på nedennmvt,t e arealer.

l. prUlGtøgllraenø havo

ø E$ for k1rkeaA.rdeD" eJer mA wdbllvonde
vare
. bø3e 'Iraor $Omnu,
2. prostogårdona 30rd nord for kirken uclusiw
forpasterons
gArde:

pla4 o OG hove.

.,1I
~
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I

~

l

,. arealot vest for opsanGon t11 kir"øaAr481'l,
ikke ma optøNG b:1cn1nBer derunder tI' aftstomatortArne.,
ekure. boder
O.1. eller foretQlJfl8 uds16tsøele1m8nende beplantnlnøer
1.18080. der ikke
mA anbril1Ge s maetOl'h10d1'llnaOr, atfald 0.1.. som kan v1I:'ke *tIrØODde.
PAtaleretten
t kømrær nllturm4nlnallfttltm8t
tor Bolbrek Amt.
lfA1tanse de ovennævnte arealer a4m1nistI'GftB at. cl. k1J'kØl1aø mrncl1Bheder, tmttoJ' klrkem1ftistøri.et
dOB ... fol" pl'Gt8'teBfr"4e30I'CJen"eSkommende ,:r,er 1n4høntet ol'klænna :fra fl"edn:LngSftØVftOt .. atBCfl'81aeJ,t om
nn1aøerinc at bwninaer boru~ el" t1111p 111_ bN6b'Øpl811Øn samt ombYGDina 08 ttlbNgnlng tU præstegården., som_re&, 4ene u 4•• n4et forsd ...
vt elt b:vcnlncerne skal benytte. t11 cJriften et pN8tesArden llIeG tUlte.
serXlo 'ttl brua :tOI' f::ten
eller t det bole øki4 tjeDe kldcellGe toma
~endø
cl.k
t10ft kan lroos pi p~te,mbe4,!t •• ~ndo. mtr.nr.
lo. Uøjby by o ; 808ft af hank.
1 '4. 5 sJIp. lt ølb. lD84nøpekt af mntue 110 ti ,UiGe l'O byt'der og bmfteloer, hvorom beDrieøe tl1 t1ngbosera •

•1. Rids

wdltlBt,

..'

H ø ~ b '1, 4eD '1. januar 1952.
på ment sbe4a1'A4etø V8SØl
Ohr, IIlk1tellJDn.
J'remænlhs t 3enotRll8" med anbetal1l8.
1)e olllhan41ed'J U'ealer el"
blandt dem, der af provst ixner er foroslået
fredet,
Oda og Skippinee hene4r'l'O provoiu4va),g., cl.. '1. 30nuar 19'2.
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Ohr"

tJikltolæn..

.. at l1mI'VOX'erxle
fredn1nGodekla1'etlcUl tlnclYseo
~ I.'Otl'.nr. la af iiø~by bUnos 80an,
K1:rkom:lnistarlot,
deD 21"11februar 1952.
p.m.v.
e.b.
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A n roe 1 d e r:
Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.
'\ Ud'en 'stempe1 og' geb~r i h. t •.
-lov nr. 140 af 7/5 1937, §33 •
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Undertegnede
huseJor 1i1018 Ohr. HQlleon
erklærer sig villig til, som ejer af mt r •nr •
14 ØG 11m
06
sogn at lade ~ø
åt tlø3b1,
by f
.'
d~tte rotr.nr. frege for at sikre den fri be~igeenhe~ af
Øø~bJ
ktrke.
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æcw U.II.ueR" ••• ,......
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Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale r må ikke bebygge s eller beplante s med udsigteødelæggende be"Plantning, lige·som d,er he}'ler ikk.epå areale r'I1G mA. anbringes
transformatorstatione'r I ·telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse olIer opbevaring af redskaber
eller lignende skønhed sforstyrrende gonstande. Dor må i det hele ikke foretage s ændringer i den nu be stående tilst8nd; d C:T k8.n virke skæmmonde eller
l'rindrcndefor ud sigte n til eller fra kirken.

tløneebuoet Gkal 406 hn"~ lov

tu.

at etA, hvor eJøt nu etAr'.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
oygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet,
idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muli~t passer til omgivelserne OG ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra ~irken.

J~g. er enig i, at ovenstående.fredningstilbud
tinglyses på min fornævnte ej~~dQm:dog uden udgift ~or mig.
M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.
Påtaleberettiget
menighedsrådet •.

er naturfredningsnævnet

for Holbæk amtsrådskreds

ø..~.

,den'

tg

'l.' 19'2

titel. CbrtøttBII lIarleea.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranst~ende
nirrgstilbud, bestemmes det, at.fredningen vil være at lyse p~
mtr.nr.
14. 11m
af
....
by, ...
De} fredede/areal er· ipdtegnet på vedlagte'~~~~B~:~~~~ken
genpa:r;tbEld'eshen..!flgt'·
'på akten;
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Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale
må ikke bebygges eller beplantes med ud~igteødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale
m~ anbringes
..
t
~".
:
transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende e11er opsættes skure, udsalgsstader, voene til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende ellor
fiindrende for udsigten til eller fra kirken.

.

Denne overenskomst er il<lcetil hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninge~.
I tilfælde af nybygnineer eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne
påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnct,
idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne er, ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

Jeg er enig 1, at .venstående.frednin~stil~u~
te. ejendom.dag.uden udgift
. for mig.
M.h.t •.pantegæld,
1 tingbogæn.

servitutter

tiftglyses pl min fornævn-

og bynder henvises

Påta,lebertttiget I\lrnaturfredningsnævnet
Ilenigheduldet.
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Uden stempel og gebyr i h.t.,
lov nr_ 140 af' 7/5 1937, §33.
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Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale r må ildce bebygges eller beplantes med udsigteødelæggende beplantning, li~sQffi ~er h~ler ikke på ~realelOl
m~ anbringes
transformatorstatiane~,
telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse oller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhed sforstyrrendo gonstande. DElr må i det hele ikke foretage s ændringer i den nu be st§J.endetilstEJnd; r'!(':r hm virke
skæmmcnde eller
!tindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denn'e overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibehold~s, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger olIer ombygninger.
I tilfælde af nybygninGer eller ombygninger er jeg villig til forinden
oygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnot,
idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra ~iTken.

,
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. Jeg er enig i, at ovenst~e~de.fredningstilbud
tinglyses p~ min tornævnte ejendom.dog.uden udgift for mig.
M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens 'blad
i tingbogen,
Påtaleberettiget
menighedsrådet.

er naturfredningsnævnet

tor Holbæk amtsrådskreds

.3_

,den

'X,

eg

19,a

Cbade. biet ... ht..._••
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Idet naturfredningsnrevnet modtager og godkender foranstående freo ..
nirrgstilbud, bestemmes det, at. fredningen vil være at lyse på
mtr .nr.
20.
af
.~b7
by, ....
segn-.
D e fredede a~eal er indtegnet på:vedlagte kor~'lf1W'e~"~'-ii,!"t"hY>i4kenen
genpart bedes hen);~gt på akten',
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FREDNINGSOVERENSKOMS'f.

----------------------------------------Undertegnede . fru Ibora Jonøon
erklærer sig villig til, som,~jer af,mtr.nr.
al
af
Ifø~br,
b;V,
sogn at lade
dette mtr.nr., frede for at sikre den fri beligeenhed af
.~__
.....
kirke. . ,r
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,

.U., .. , ..
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Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale.' m~ ikke "bebygges eller beplante s med udsigteødelæggende beplantning, ligesom der. heller ik~~ på areale'"
må anbringes
transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og. lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretage R rendrj.ngAri den ml be stående tilstand i der lom virke skremmonde eller
~~ndrende for udsigten til eller fra kirken.

•

Denne overensl<omst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninGer eller ombygninger er jeg villig til forinden
oygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet,
idet bobyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

J~g er .enig i, at .venstående.~redningstilbud
te ejendom.dag,uden udgift for mig,
M,h.t. pantegæld.
1 tingbogen.
Påtale~l'el,ti,g.e;;

menig hed srM e t •

servitutter

og b~ør

ttnglyses

he~&$a

e:r natu.r.f'redningsruwnet
.

på min tornævn-

til ejendommens"blad

fl5

:!OJ: l1.olbæJ(amtsrådskreds

Ifø~', ,

den

'11'

19 52

bon. icmam•

Idet naturfredningsnævnet
modtager og godkender toranstående
ntngsti1bud,
bestemmes det, at, fredningen vil være at lyse på
mtr fIJ:r •
2d
af
Hø~bJ'
by, -' 08.
Det
fredede;areal er indtegnet
på veolagte·k~&~t~:~~'.~~hff1ken
J
,
.~
genpart bedes he~lagt på ak~en.
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A n m e l d e r:
Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.
Ucl'enstempe l og gebyr 1 h. t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.
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Undertegnede
~I'ske
Ag1'lealøndDe Jensøn
erklærer Sig villig til, som ejer af mtr.nr~
SI
af
. Hø~bI'
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sogn at lade .....~•• I~
dette mtr.nr •.frede for at sikre den fri beliggenhed af

Hø~""

kirke.
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Ø::aØi.I.iå, ••al.b'.I.1

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale ~ må i~ke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealeIae
mA anbringes
transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretage 8 ændringer i den nu be stående tilRt8nd ~ np.r k8n vj.:r.ke skremmonde ellar
ltindrende for udsigten til eller fra kirken.

•

Denn~ overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger ollor ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne
påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet,
idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra Jcirken.

•

Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud
ud~ift for mig.

I

tinglyses på min fornævn-

te ej~ndQm.dog.~den
i

M.h.t. pantegæld,
tingbogen.

servitutter

Påtaleberettiget
menighedsrådet.

og bynder henvis€s

er naturfredningsnævnet

til ejendommens'blad

for Holbæk amtsrådskreds
den·

,1/,

......

1...

tg
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Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående
nirrgstilbud, bestemmes det, at. fredningen vil være at lyse på
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Uden stempel og geb'yr i h.t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33 •
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F R E D N I N G S O V TI R E N S K O M S ~

----------------------------------------Undertegnede
b\U181le:r It.ela lJe.tt'l1' I40rteneen
sig villig til,' ~lom e jer af mtr. nr.
ae

.erklærer
af
by,
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sogn ,at lade ....
,dette mtr.nr. f~ede for at sikre den fri beligeenhed af

.'bJ

Øø~br

øF' ••

,kirke.

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale.
må ikke bebygges eller beplantes med udsigteødelæggende beplantningt
lige som der heller' ikke på åreaIe mø må anbringes
transformatorstationer;
telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må i dot hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
fiindrende for udsigten til eller fra kirken.

fil

Dennn overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger ellor ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
oygningsarbejderne
påbegyndes at forelæggo tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnat,
idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydret at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

Jeg er enig i, at ovenst~ende,fredningstilbud
tinglyses på min fornævnte ·ejendom.dog uden udgift for mig.
M .'h.
t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til e jendommens blad
1 tingbogen.
P~taleberettiget
menighedsråde,t.

er naturfredningsnævnet

for Holbæk amtsr~dskreds

.~bJ'

den

,11,

llsale ~otol"

.
I

19

tg

52

øort._Il.

;

el

l
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Idet naturfredningsn~vn~t modtager og godkender foranst~ende
nirrgstilbud, bestemmes det, at .fredningen vil være at lyse på

fred ..

mtr .nr.
.
2t
af
lfø~b,
by, - . OS
segn'.
t
D9 ~J:'edede.,
area~ er. indtegnet på vedlagte kQrt,sk.j,)tae....
,,8.f,~.bn~.~~n en
genpart-bedes he~lagt på kkten.
Naturfredningsnævnet

for Holbæk amtsrådskreds,

derr
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M'tir.
nr.

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

I

Ud'en stempel og gebyr i' h. t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.

~

J

•

/

FREDNINGSOVERENSKOMS'!

-------------------"---------------------

.

•

Undertegnede . adr. lU.ols lJonry Jolmnoon
erklærer sig, vil.lig..
til, som·e jer af mtr. nr.
5.
af
·ffø3b~:
by,
08
sogn at lade et ..
areal at,. "
dette mtr.nr •.frede for at sikre den fri beliggenhed af

lføJ" .' kirke.,
Arealet beskrives således:
i eft a,b4e at 15 a.
,

,~

baYOCl"ta1et _'"

føJ" "~Il

Ul ~apWeel

,

Fredningen har følgende omfang:
1lI:ihllitØll'it.itre""areale"
må ikke bebygges eller beplantes med udsigteødelæggende beplantning, ligesom der heller il{ke på areale t
må. anbringes
transformatorstationer,
telefort-'og te!egrafmaster dg lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller 'opoevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende
genstanae. Dor må i dot hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende ellor
hindrende for udsigten til olIer fra kirken.

'os

forbeboll\or mi8 ret til evantuelt i haven at 0»18" •• beboelæe-

bue til eell faml11o.

•

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige l.... ,., L,
~beplantning
på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger olIer ombygninger.
l tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne' påbegyndes at forelægge togninger til godkendelse for
naturfredningsnævno.t, idet bebygge Isen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passor til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

tinglyses på min fornævn. .Jeg . er enig i, at ovenstående.~redningstilbud
te ejendom.dog.uden udgift for mig.
M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens ~lad
1 tingbogen.
Påtaleber.ettiget er naturfredningsnævnet
menighedsrådet.

for Holbæk amt.srådskreds tg
den

I

I

el, l

I
i

!

!

311'

19 '2

Ben%7 J~.IS.

I
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Idet naturfre9ningsnævnet
modtager og godkender foranstående fred~
nirrgstilbud, bestemmes, det, at. fredningen vil være at lyse på
mtr .nr.
Se.
af
1Iø~'b,.
by I
sogn.
De~/ fr~ded~ areal er indtegnet på vedlagte korltJ.ek·'.i1b'S'Eij"'·a'lf""lw':1:
en
'l
.
genpart ...
bedes henJ,p.gtpå akten.

~...oa

I

~

Naturfredningsnævnet

for Holbæk amtsr~dskreds,

derr. ~'

1•• 1181'.
08t.

~et.

DukøblrJå

a~.Kbst •••

v., a. 4/.10 1952.
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• den 7/\1 195'_
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A n m e l 6 e r:
NaturfredningsnævDet
for Holbæk Amt.
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Uden stempel og gebyr i h.t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.
"
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, ..

FREDNINGSOVERENSKOMS'l'

•

----------------------------------------Undertegnede
buæ3er llade hlter Rtel.ø
e..rkl~e,r,:sigvi J., lig ,til,,.som ejer,af ,mtr .•nr •.
åf
. 8ø3... ' by.,
sogn a;t ladeC1l?,t.t:..~ mtr. nr. fre.d.e·for at sikre den fri beliggenhed af

"'~W·. -. ~i,r)Hh. .
Ju.ta ••••• u2AI _1"

'.

l.' ....

•• 1

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale ~ må ikke'bebygges eller beplantes med udsigtaødelægge~de beplantning~·11g~som
der heller ikk~ på areale Ile m~ anbringes
• •
transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i dot hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand: der kan virkn ak~mmenne ellor
hi.ndrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet,
idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken •

..

,

Jeg ~r enig i, at ovenstående.fredningstilbud

tinglyses på min fornævn-

te ejendom.dog uden udgift for mig.
M.h.t. pantegæld,

servitutter og bynder henvises

til ejendommens blad

1 tingbogen.

i

Påtaleberettiget
menighedsrådet.

er naturfredningsnævnet

f'or Holbæk alllt.srådskreds.g

I

, d en

I

I

.!
, l
l
I

l

I

'1".,

lød • .Pot..

I

l ~2

IU1"".

Idet naturfredningsnævne't m'odtager og godkender foranstående frednirrgst1lbud, bestemmes det, at ,fredningen vil være a~ lyse på
mtr.nr.
,
af
'by, ...
sogn.
D,$t fredede areal'.er indtegnet på vedlagte ko~tski.~\e~d~~,,,·h:"'i:i'ken
en
/
:
genpart' bedes henlagt P~ akten.
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mtr.nr.
fr.ede
for
at
sikre
den
'.
~.
ijt''''".1 .. ~~rke.i"(('"[, I I
_.~(.
'f.
Arealet beskrives således:
~8P1f;t4.D
.....
.,.hlllolra1 ••

"

\

.

"

t

:

I

I

i

l

e!

~

,1

'l'"

:::

f.

l

"

. ,

".

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale"
må ·ikke bebygge~" eller beplante s med udsigteødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealelftl
m~ anbringes
transformatorstationer l telefon- og,telegrafma~ter og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vOGne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende gonstande. Dor må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand~ der kan virke skæmmende eller
fiindrende for udsigten .til eller fra ~irken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge togninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet,
idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne OG ilrke unødigt hindrer
udsigten til olIer fra kirken.

Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ej~ndom.dog uden ud~ift for mig.
M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.
Påtaleberettiget
menighedsrådet~ .

er naturfredningsnævnet

for Holbæk amtsrådskreds ~g

lIø~bl

,den

'1 ,.

1952

lhl.v. baaøm. fhonUcl Ma4een.
Idet naturfredning3nævnet modtager og godkender foranstående fred ...
rrårrgstilbud,bestemmes det, at.fredningen vil være at lyse på
mtr .nr.
f110
af
lfø3_
by; -' OB
De~ frede~e areal er indtegnet på vedlagte ~ortak~~S~'·a~'hv~~ken
genparl-bEides ~~l1+agt på kkten •.
Naturfredningsnævnet

for Holbæk amtsrådskr~ds, derr·,l

I,

t... U... oat.
LJ'ota H~b1ql 83- Kblt.m.v •• døD 4/10 1952.
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Undertegnede
i anledning
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01799.01
Dispensationer i perioden:

•

•

25-02-1992- 24-03-1994

KOPI TIL
ORIENTERING

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret,
SoheveJ 4, Holbæk
tit. nr. 53 43 42 11

4300 Holbæk,

25/2

den

88 C

Fr.j.nr.

19

91

/19

Vestsjæl1ands Amtskommune

Modt:'lget I

Skov- og Ntl:,lrstyrelsen

landskabsaf de hngen

2 6 FEB. ;992

Al1een 15
4180 Sorø
Angående pleje af El1mgebjerg, del af matr.nr.

l du Højby by, Højby, behggende

i

Trundholm kommune.

Ved brev af 5/12 1991 {j.nr. 8-70-52-2-343-008-1990
Amtskommune

ansøgt om nævnets godkendelse

af et projekt t11 pleje af "Elhngebjerg".

Nævnets tll1adelse efter naturfrednmgslovens
ejendommen

omfattes

af deklaration

har Vestsjæl1ands

§

34, stk. l, er nødvendig, fordi

af 31/3 1965, tmglyst den 20/11 1965 på

ejendommen.
Deklarationen
erhvervelse

er Ifølge sm ordlyd pålagt ejendommen

i anledmng af kommunens

af ejendommen.

Ifølge dens punkt 3 skal El1mgebjerg til stadighed bevares som et offenthgt
tilgængeligt

naturområde,

og således at mgen beplantnmg,

løvngt kan ske uden samtykke
Påtaleretten

ttlkommer

Amtskommunen
har accepteret
Projektet,

l'

amtskommunen,

•

at udføre pleje af arealet

hViS omfang og tilrettelæggelse

er fastlagt

efter nærmere

v11bhve udført med tilsyn fra amtskommunen
som admInistreres

vI! komme tI! at omfatte

supplerende

beplantnmg

og nævnet.
1991

som beskæftigelsesprojekt.
aftale

og fmancleret

med

med

af amtskommunen.

en bevoksnmgssanenng

henbhk på at skabe udSigt over Højby Sø, forbedring
eventuel

memghedsrådet

at Trundholm kommune I brev af 13. november

tilskud fra de naturgenopretnmgsmldler,
Projektet

eller forandring

fra nævnet og klrkeminIstenet.

for så vIdt denne bestemmelse

har anført,

bebyggelse

blandt andet med

af eksIsterende

på Højby Vandværks vandbeholder

bålplads samt
på den sydlige del

af arealet.
Ved bevoksnmgssanenngen
ejendomme

vtl der bhve taget hensyn til, at de tilgrænsende

ikke påføres mdbhkgener,

Idet bemærkes,

at Ellmgebjerg

er offenthg

ttlgængehgt.
Tage R. Chnstensen,
henvendelse
græsklædte

Hovedgaden

40 B, 4573 HØjby, har I brev af 27/6 1991 rettet

til nævnet med opfordrmg

ti! genskabelse

af EIl!ngebjergs oprmdeltge

karakter.

I anlednmg af ansøgnmgen

meddeler

lovens § 34, stk. l for SIt vedkommende

nævnet herved
tilladelse

1

medfør af naturfrednmgs-

til det ansøgte plejeprojekt.
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Kopi af kortskttse
I sagens behandhng
Afgørelsen
Nævnets
udnyttet

besknveise

af projektet

alle 3 nævnsmedlemmer

vedlægges.
.

er enstemmig.
tilladelse

afgørelse

Hørsholm, af ansøgeren,

\

har deltaget
bortfalder

Inden 5 år fra ttlladelsens

Nævnets
I

med yderhgere

efter

naturfrednmgslovens

64a, hVIS den ikke er

§

meddelelse.

kan påklages til Overfrednmgsnævnet,
et ministenum,

Slotsmarken

Skov- og Naturstyrelsen,

15, 2970

kommunen og

Danmarks Naturfrednmgsforenmg.
Klagefnsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettIgede.
Den meddelte

tilladelse

kan derfor

KopI af dette

brev er sendt til Klrkemmlstenet,

København K., Skov- og Naturstyrelsen,

Ikke udnyttes
Slotsmarken

kommune, Nyvej 22, 4573 Højby, og Danmarks

før klagefnstens
Fredenksholms

udløb.
Kanal 21, 1220

13, 2970 Hørsholm,

Naturfrednmgsforenmg,

Trundholm
Nørregade

2,

1165 København K.
KopI ttl onentermg
Ingeborg Gadegaard,
Stændertorvet

er endVidere sendt til Højby kirkes menighedsråd

Byvænget l, 4573 Højby, Roskilde StIftsøvnghed,

3 A, 4000 Roskilde og Tage R. Chnstlansen,

Højby.

formand .
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Hovedgaden

vi

formanden,

Palæet,
40 B, 4573
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Dato:

24. marts 1994

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

Ved ansøgning
indgået

gennem Vestsjællands

Amtskommune

den 15/2 1994 har De for HØjby kirkes menighedsråd

om nævnets

,e

fremsendt

tilladelse

mel avlsbygning

til indretning

ved HØjby kirke

F. 12/1994

Sags nr.:

Z 5 i1AR. 199!t

af graverfaciliteter

og

anmodet
i en gam-

-

på matr. nr. 1 a HØjby by, HØjby.
.

d

Amtskommunen
" Ejendommen

har ved sagens

ligger umiddelbart

te kortudsnit,
20. oktober

og er omfattet

fremsendelse

bemærket:

nord for kirkegården,
af fredningsdeklaration,

1953, for at værne

jfr. vedlagtinglyst den

om HØjby kirkes og kirkegårds

omgivel-

ser.
Ifølge deklarationen

må der på arealerne

under transformertårne,

skure,

læggende

ligesom

beplantninger,

der-

boder o.l. eller foretages udsigtsødeder ikke må anbringes master, lednin-

ger, affald o.l., som kan virke
Det bemærkes,

ikke opføres bygninger

skæmmende.

at kirkeministeriet

alene har kompetence

for så vidt an~

/

går nyplacering

af bygninge~

samt ombygning

af og tilbygning

til præ-

stegården.
De udvendige

bygningsændringer

facaderegulering

med nye vinduer

vil bygningsanlægget

get og hvidkalket

facade.

som ansøgt,
l\_~inisteriet
J.nr. SN
Akt. nr.

består i den nødvendige

og døre i bygningens

Efter ombygningen

Amtets landskabsafdeling

.SkOV-

ved ombygningen

har herefter

fremstå

tidstypiske

som i dag med strå på ta-

intet at bemærke til ombygningen

der ikke anses for at være i strid med fredningens

Det bemærkes,

at nævnets

formand

formål".

den 16/2 1994 har besigtige t

og Naturstvre1sen
\ ') \ \ I "'\' 000\
-Skdmagerrækken
4700 Næstved

3

Te~:
53 72 06 62
Telefax: 53 72 08 63
Giro:
2 05 26 95

stil.

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00

bebyggelsen.
Nævnets afgøpelse .
.Idet nævnet ikke findep,
gens fopmål,meddeles

at det ansøgte stpidep mod fpednin-

det, at nævnet

i medføp af natupbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 1 tilladep bygningsændpingep
litetep

til bpug fop gpavepfaci-

som ansøgt.
Tilladelsen

boptfaldep

såfpemt

åp, jvf. natupbeskyttelseslovens
Afgøpelsen

kan påklages

gade 38 B, 2100' København
myndighedep.

Klagefpisten

den pågældende

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

til NatuPklagenævnet

Ø). af bl.a. ansøgepen,

foplænges

Klagelndgives

(adp. Vepmunds-

ejepen og fopskellige

ep 4 ugep fpa den dag afgøpelsen ep meddelt

klagebepettigede.

ellep helligdag

den ikke ep udnyttet inden 3

fpisten

skriftligt

Hvis klagefpisten

udløbep en løpdag

til den følgende hvepdag.
til fpedningsnævnet.

i

Tilladelsep
Rettidig

må ikke udnyttes,

klage har opsættende

medmindpe

klagemyndigehden

Arkitektgruppen
Kapsten

Holbæk AIS; Ahlgade

kommune, Postboks

Vestsjællands

virkning

bestemmep

Rønnows tegnestue,

Trundholm

fØp klagefpisten

Amtskommune,

ep udløbet.

fop den påklagede afgøpelse,

andet.

40, 4300

Jernbanegade

Holbæk

18, 4300

20, Nyvej 22, 4573
landskabskontoret,

Holbæk
HØjby

Alleen 15, 4180
,

Danmarks

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,

Arkitekt
Ahlgade

Poul Ussing
40, 4300

Holbæk

Nørregade

Haraldsgade

2, 1165

53, 2100

København K

KØbenhavn

ø

Sorø

.,

KOPI
Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

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

Att. Dennis Bak Rasmussen
derba@odsherred.dk

FN-VSJ 97/2017
SVANA 511-01178
Kommunens sag 306-201721525
Den 7. februar 2018
Ved mail af 30. november 2017 har Odsherred kommune på vegne ejeren, Frank Ørndrup Elzer, ansøgt om godkendelse af en tilbygning til et enfamiliehus på matr.nr. 2f Højby, Højby, beliggende
Højby Hovedgade 58, 4573 Højby Sj.
Af ansøgningen fremgår:
”…
Grunden er på 399 m2. Tilbygningen er på 16 m2, hvorefter den samlede bebyggelse
ses at andrage 94 m2 stuehus med 43 m2 udnyttet tagetage, samt 11 m2 integreret udhus. Udnyttelsen vil således udgøre 37%.
Taget udføres med stråtag, og ydervægge af filtsede teglsten. Vinduer er sprossevinduer.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes. Der
lægges vægt på, at tilbygningens ringe omfang, herunder tilbygningens placering bag eksisterende stuehus, samt en mindre højde til tagryg end på det eksisterende stuehus, ikke ses at
hindre offentlighedens udsigt til eller fra kirken. Ligeledes vurderes tilbygningen, med det
valgte udtryk, ikke at skæmme udsigten fra kirken, idet stilen fra den eksisterende bebyggelse videreføres, overordnet set.
…
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen
forinden vi meddeler tilladelse.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 18. december 2017 meddelt, at foreningen
ingen kommentarer har til projektet.
Højby menighedsråd har den 18. januar 2018 meddelt, at menighedsrådet ingen indvendinger har
mod det påtænkte byggeri.
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Miljøstyrelsen har den 20. december 2017 bl.a. udtalt:
”…
Der søges om dispensation til opførelse af en tilbygning på ca. 16 m² til et enfamiliehus omfattet af fredningsoverenskomst tiltrådt af fredningsnævnet den 31. marts 1952.
Følgende er uddrag af fredningsteksten:
Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på
ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden ombygningsarbejderne
påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydret at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke
unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.
På følgende billede fra Google Street View ses hovedgaden Højrup. Det er på bagsiden af det
gule hus midt i billedet, at tilbygningen ønskes opført.

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 (kortet vedhæftes også som
selvstændig jpg-fil).
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…”
Fredningsnævnets afgørelse
Den ansøgte tilbygning er ikke i strid med formålet med den tinglyste fredningsdeklaration og strider heller ikke mod de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil godkender fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
adgangs- og parkeringsforholdene ved præstegården ændres som ansøgt.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I afgørelsen har deltaget det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det kommunalt
udpegede medlem, Torben Rahm.
På fredningsnævnets vegne
Svend Erik Hansen
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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 bekendtgørelsen. 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.

Side 4 af 5

KOPI
Kopi til:
Frank Ørndrup Elzer, frank@ffeonline.dk
Miljøstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
natur@dof.dk, odsherred@dof.dk
Højby Menighedsråd v/Grethe Baand Skovgaard, grethebaand@live.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.,
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-066-2021
Den 23. december 2021
Formanden for Højby Lokalråd, Ole Nielsen, har med mail af 5. august 2021 sendt nævnet en
ansøgning om dispensation til at foretage en ændring af en bygning - en højdebeholder - på
matr.nr. 1m Højby By, Højby, beliggende Ellingebjergvej 20 A, 4573 Højby. Ejendomme n
ejes af Højby Lokalråd.
Af ansøgningen fremgår:
Vedr. matr.nr. 1m Højby By Højby Ellingebjergvej 22, 4573 Højby.
Hermed udbedes en tilkendegivelse for at ændre på brug af bygning i et fredet område.
Ejendommen har været brugt til højdebeholder for Højby vandværk. Bygningen blev overflødig for
Højby vandværk da det overgik til ny teknologi. Højby lokalråd overtog bygningen i 2018.
Højby Lokalråd vil gerne omdanne højdebeholderen til et Udstilling - og Kulturhus. Tanken er en
permanent udstilling, der formidler historien om hvordan vandet er kommet ud til brugerne. Samtidig kan
der være skiftene, Kunst-, Foto-, Lokalhistoriskudstilling, hvor ikke etableret kunstnere vil have
fortrinsret. Der kan afholdes mindre koncerter og foredrag. Bygningen er velegnet til et siddende
publikum på 80 personer.
Fra Odsherred Kommune er der tilkendegivet interesse for projektet. Kultur og Fritid har doneret midler,
Center for Miljø og Trafik har været behjælpelig med arbejdsgangen.
Geopark Odsherred har doneret midler til en midlertidig udstilling, i forbindelse med Geopark Odsherred
Festival. Der er stor interesse blandt kunstner, erhvervslivet i Højby samt privatpersoner.
Bygningsændring: Udvendig imod de 3 gravhøje mod nord er det tanken at højde beholderen udseende
bliver bevaret, så den ligger som en forhøjning i terrænet. Mod syd og øst udbygges med en
servicebygning og indgang, mod vest åbnes der op ind i skrænten for en flugtvej. For at få lys ind i
beholderen, er det tænkt at udføre et rør på midten af taget, der kan trække lyset ind og fordele det
indvendig. Røret skal også bruges til at bære tag og loft. Der vil blive 3-4 stålspær som mødes ved røret i
en pyramide, der bærer tag. Udvendig taghøjde hæves med 60 cm, derved bliver der plads til, isolering
og installationer.
Adgangsvej: Der er fra gammel tid en stig fra Bagerivej til Højdebeholderen, denne vil vi anvende.
…

Forslag 1

Forslag 2

2

3

Ansøgeren har i mail af 3. december 2021 supplerende oplyst, at lokalrådet har forslag 2 som
sin 1. prioritet. Det skal ikke indrettes yderligere parkeringspladser, idet der er en stor offentlig parkeringsplads ved Ellingebjerg, og der er indgået aftale med Hotel Højby Sø om brug af
deres parkeringspladser. Adgangsvej vil blive, hvor der i dag er en sti op til højdebeholderen,
og stien vil blive udført, så den falder mest muligt ind i området, ligesom bygningsværket vil
blive udført, så det falder ind i området.
Ved skøde af 13. juni 1907 overdrog sognepræsten i Højby parcellen matr.nr. 1m Højby By,
Højby, til I/S Højby Vandværk. I skødet anføres, at parcellen for længst er tiltrådt af vandværket, og af skødet fremgår, at på matr.nr. 1a Højby By, Højby, hvorfra matr.nr. 1m er
udstykket, hviler den servitut, at præsteembedet er pligtig langs parcellen 1h´s sydøstlige
grænse at udlægge en jordstrimmel på 6 alen bredde til færdselsbrug for 1h og eventuelle
ejere af parceller af den nord for 1h beliggende del af præstegårdens jorder. Vandværket er
pligtigt at sætte og vedligeholde fuldt lovligt hegn mod præstegårdens mark. Skødet er
tinglæst den 12. juli 1907. Højdebeholderen blev opført i 1907 og udbygget i 1979-1980,
hvor der også skete en skelændring.
Det fremgår af tingbogen, at Højby Lokalråd ved skøde tinglyst den 5. marts 2019 overtog
ejendommen matr.nr. 1m Højby By, Højby fra I/S Højby Vandværk. På ejendommen er tinglyst
følgende servitutter:
12. juli 1907
25. september 1925
20. november 1965

Dokument om hegn, hegnsmur mv.
Dokument om hegn, hegnsmur mv.
Dok om bebyggelse, benyttelse mv.

Odsherred Kommune har den 1. december 2021 udtalt, at kommunen efter deklarationen af 20.
november 1965 alene er påtaleberettiget i henhold til fredningen, som kommunen ingen
bemærkninger har til i denne sag.
4

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 9. august 2021 meddelt:
Vi undrer os over at der ikke er beskrivelse af hvordan omgivelserne vil blive indrettet. Adgangsveje, p pladser o. lig.
Kan projektet gennemføres uden betydelige ændringer af omgivelserne har, vi ikke indvendinger til
projektet.

Højby menighedsråd har i en mail af 20. september 2021 udtalt, at menighedsrådet ingen
indvendinger har mod ombygningen af højdebeholderen.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 3. november 2021 fra Miljøstyrelsen:
Fredningsnævnet har anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand i forhold til at afklare, om
matr.nr. 1m Højby by, Højby i Odsherred Kommune er omfattet af fredning.
I/S Højby Vandværk købte i 1907 den pågældende matrikel af sognepræsten, og det fremgår af
tilgængeligt kortmateriale, at matr. 1m har eksisteret uændret siden. Fredningsnævnet har
specifikt angivet, at man ikke af fredningsbestemmelserne kan se, at vandværket har samtykket i,
at matr. 1m fredes.
Miljøstyrelsen har undersøgt sagen og skal henvise til vedlagte tinglysningsakt; nærmere bestemt
kortet s. 6 knyttet til den foranstående af kommunen pålagte deklaration af 20. november 1965.
På kortskitsen s. 6 er matr.nr. 1m ikke indtegnet, men det synes overvejende sandsynligt, at man
med deklarationen har haft intentionen, at hele arealet omkring Ellingebjerg skulle være omfattet
af deklarationen. Men da matr. 1m hverken er indtegnet eller omtalt i deklarationen, er det ikke
éntydigt, at matr. 1m er omfattet af deklarationen.
Miljøstyrelsen kan desværre umiddelbart ikke via tilgængelige kilder komme nærmere en afklaring
af spørgsmålet men vil gerne fortsætte dialogen med nævnet om en afklaring af hensyn til evt.
revidering af det digitale fredningslag.
Vi skal meget beklage dette sene svar.

Tinglysningsakten, som Miljøstyrelsen henviser til, angår et skøde fra maj 1965 om et salg
fra Højby Menighedsråd til Højby Kommune af en parcel på 3 ha 7.382 m2 , heraf vej 2.270
m2 , af matr.nr. 1a Højby By, Højby. Den købte parcel fik matr.nr. 1du Højby By, Højby.
Kommunen pålagde den købte parcel en deklaration om udgifter til opsætning af hegn, om
bebyggelse, om offentlig tilgængeligt naturområde. I deklarationens punkt 3 anføres:
Den del af den pågældende parcel af matr.nr 1 a Højby by og sogn, som kaldes ”Ellingebjerg”, og om
hvis beliggenhed der henvises til vedhæftede af landinspektør Erik Pedersen udarbejdede servitutskitse,
skal til stadighed bevares som offentligt tilgængeligt naturområde, og således at ingen beplantning,
bebyggelse eller forandring i øvrigt af det pågældende areal kan ske uden samtykke fra
Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og kirkeministeriet.
Det er dog en forudsætning, at den således etablerede fredning af det pågældende areal af matr. nr . 1 a
Højby ikke skal medføre, at benyttelse, herunder benyttelse til bebyggelse, af den tilbageværende del af
den pågældende parcel af matr. nr . 1 a Højby på grund af sin nære beliggenhed ved det fredet areal
kræver særlig tilladelse udover, hvad der er fastsat i nærværende deklaration.

Det har ikke kunne oplyses, med hvilken ret denne deklaration også er anført i tingbogen for
matr.nr. 1m Højby By, Højby.
Til deklarationen hører dette rids:
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Nævnets afgørelse:
Ejendommen matr.nr. 1m Højby By, Højby har været selvstændigt matrikuleret i hvert fald
siden 1907. Matriklen er ikke omtalt i deklarationen fra 1965, og matriklen ses ikke indtegnet
på det tilhørende rids. Der ses heller ikke at være samtykke fra I/S Højby Vandværk, der i 1965
var ejer af matriklen, til at matriklen skulle pålægges fredning. Det er uklart, om det beror på
en fejl, at deklarationen blev tinglyst på matr.nr. 1m Højby By, Højby den 20. november 1965,
eller hvad der måtte være baggrunden herfor. Det er således tvivlsomt, om ejendommen er
fredet, om end det, som også anført af Miljøstyrelsen, givet vis har været intentionen, at
matriklen skulle fredes.
For det tilfælde, at det må lægges til grund, at matriklen er fredet i overensstemmelse med den
i 1965 tinglyste deklaration, er nævnet af den opfattelse, at det ikke vil være i strid med
fredningen, at højdebeholderen udbygges.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en dispensation til at ændre højdebeholderen som angivet i forslag 2. Det bemærkes, at det
er en forudsætning for tilladelsen, at materialer og farvevalg udvendigt i forhold til
tilbygningen/udbygningen er i tråd med de eksisterende materialer og farver.
6

Det bemærkes, at det kan være nødvendigt at indhente andre tilladelser til at ændre på
højdebeholderen, herunder dispensation fra fredning af gravhøje.
Det bemærkes videre, at tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministere n
udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.

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 bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbes kyttelse § 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 afgørels e 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.
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.
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