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OVERFREDNINGSNÆVlJETS KENDELSESPROTOKOL

År 1963, den l5.januar afsagde overfredningsnævnet på

I grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen ofn. j. nr. 1549/62 vedrørende fredning af Kimrnerslev
søs omgivelser.

I den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m.v"
den 30. december 1961 afsagte kendelse hedder det:

n Ved skrivelse af 22. marts 1960 har Danmarks naturfred-
ningsforening rejst sag om fredning af Kimmerslev sø's omgivelse
under hensyn til den fare for ødelæggelse af de landskabelige
værdier, en eventuel bebyggelse vil betyde.

Påstanden går ud på følgende:
Området pålægges en status quo - fredning, således at

der ikke på dette foretages bebyggelse eller etablering af boder
master, skure 9 transformatortårne eller andre skæmmende eller
udsigtshæmmende foranstaltninger, ligesom terrænet skal forblive
henliggende i sin naturlige tilstand 9 hvorefter afgravning og
påfyldning ikke må foretages. Undtaget skal dog være sådanne
nødvendige foranstaltninger, som tjener til rent landbrugsmæs-
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sige formål og til en fortsat drift af de pågældende arealer.
Dog skal bebyggelsesmæssige foranstaltninger m.v. af denne art
forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

Ifølge matrikelkortet vedrører den påståede fredning
følgende ejendomme eller dele af sådanne, idst udfor hver ejen-
dom er anført størrelsen af det areal, som herefter skal indgå
under fredningen, ifølge en udregning foretaget af landinspektør
Krarup, Roskilde, i henhold til det med ovennævnte skrivelse
fulgte fotokopi af matrikelkortet:

Kimmerslev by og sogn:
l. matr.nr. 14 e
2. " 11 14 d

ejer iflg. tingbogsattest Svend Åge Hansen,13949
"" n Helge J. Petersen, 2051

" 35316" n" Ejner Jensen,13 a og 15 a

4. " Jens baron
Wedel-Neergård, 3350

" " 1113 b ejer

5.
6.
7.

" 560
430

2617

II 11" " Karl Kristensen14 .§:

14 c Kimmerslev kirke" II 11 " "
II " 20 a " " 11 fru Erna Tobin

4a. " " 20 b Jens baron
Wedel-Neergård 350
Johannes Petersen 62140

" " 11

8. " 5 .§: og 23 .§:

12 og 11 a
11 c Lillian E.Møller 2758

Åge Chr.Petersen 747
Johs.Egede Hansen 37250

" " "
9. II " " Juncker Jørgensen 12634II

" "lo. 11 II

ll.
12.
4b.

11 " "" 11 b

" " "II II l .§:

n " l d n II " Jens baron
Wedel-Neergård 4400

13. " lo .§: 11 II II" Niels Peter
Rasmussen 7700



'~.

e - 3 -
.1

~) 4e. matr. nr. 24 ejer iflg. tingbogsattest Jens baron
Wedel-Neergård 850 2m

Borup by og sogn~

14. matr. nr. l b ejer iflg ..tingbogsattest Anna Christiansen
og Johs. Christiansen

36580 "
4d. " " l ex 11 " " Jens baronel Wedel-Neergård 4349 "
15. " " 3 d " 11 " Borup-Kimmerslev

II: kommune 8010 "
16. " " 3 .§: " " " Holger Andersen 5690 "
Kløvested by, Nr. Dalby sogn~

4e. matr. nr. 2 b ejer iflg. tingbogsattest Jens baron
Wedel-Neergård 22140 "

17. 11 " 3 .§: " " n Andreas Chri-
\ J stensen 23160 "

18. " " 2 a " " " Axel Christensen63470 II

19. " ti l a " " " Metha Marie
e Hansen 13140 "- Dalby by, Nr. Dalby sogn:

el 4f. matr. nr. 9 b ejer iflg. tingbogsattest Jens baron
Wedel-Neergård 2020 II

20. II " 9 i og
9 e " II " Egon Jensen 19640 "

21. " " 9 e " " ti Alfred Jensen 12790 "

Til sagen er fremlagt den godkendte, reviderede byplan (dis-
positionsplan) for Borup by, der bl. a. omfatter ovennævnte 4
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ejendomme under Borup by og sogn.

Under hensyn til denne og til den ved lov nr. 194 af 16.
juni 1961 i naturfredningslovens § 25, stk. 4 indsatte bestemmelse

påstanden
har Danmarks naturfredningsforening under sagen frafaldet/I. s.
v. angår disse ejendomme, ligesom foreningen har IraIaldet på-
standen I.S.V. angår ejendommen matr. nr. 12, Kimmerslev by og
sogn, hvilket nævnet har tiltrådt.

Under sagen er der under forudsætning aI, at sagen fremmes,
Iremsat erstatningspåstande aI de Ioran under nr. l, 2, 3,8,9,12,
13, 17, 18, 19, 20 og 21 anIørte ejere, og om disses størrelse
er der opnået enighed med ejerne aI: l) Svend Åge Hansen (kr.
20.000), 2) Helge Johs. Pedersen, (kr. 500,-), 8) Johannes Peter-
sen (kr. 24.000,-), 9) Juncker Jørgensen (kr. 2.000), 19) Metha
Marie Hansen (kr. 2.000) 20) Egon Jensen (kr. 4.000) og 21) Al-

'~ fred Jensen (kr. 3.000).

,

Da nævnet kan tiltræde, at den landskabelige skønhed om-
kring søen er stor og Iredningsværdig, og at den vil kunne Ior-

tt ventes udsat for fare specielt i form af skæmmende sommerhusbyggeri,
tt Iinder nævnet med hjemmel i naturfredningslovens § l at kunne

tiltræde naturfredningsforeningens begæring i det fornævnte om-
fang.

Da denne sag er rejst forinden lov nr. 194 af 16. juni
1961 er trådt i kraft, finder nævnet, uanset at de fredningsbestem-
melser, der ved denne kendelse pålægges ejendommene, Ira l. juli
1961 at regne i væsentlig grad er omfattet af bestemmelsen i lo-
vens § 25, stk. 4, at der bør tilkendes de pågældende ejere en
rimelig erstatning, hvorved bemærkes, at samtlige de arealer, som

~~ omfattes af fredningssagen, med undtagelse af matr. nr. 5 ~ og
I
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23 .§. KLl::1erslev by og sogn, er beliggende indenfor den i naturfred-
ningslovens § 25, stk. 4 nævnte afstand af 150 meter fra en sø
med en vandflade på mindst 3 ha.

Nævnet finder endvidere at kunne fastsætte erstatningerne
til nedennævnte ejere~ med hvilke enighed om størrelsen ikke har
kunnet opnås, således:
til nr. 3) parcellist Poul Andersen, Assendrup, der ved skøde af
13. april 1960 til den nuværende ejer Ejner Jensen, der intet
erstatningskrav har fremsat, forbeholdt sig den erstatning, som
måtte blive tilkendt~ kr. 7.000,-
til nr. 12) Johdnnes Egede Hansen kr. 2.000,-
til nr. 13) Niels Peter Rasmussen kr. 5.000,-
til nr. 17) Andreas Cllristensen, nu hans enke Stine Christensen
kr. 3.000,- og
til nr. 18) Axel Christensen kr. 6.500,-.

Ejerne under~
nr. 4) baron '1,'(;del-NGergård,
nr. 6) Ki~~erslev Kirke og
nr. 5) KQrl Kristensen
har ikke ønsket erstatning, og ejerne under
nr. 7) E. Tobin,
nr. lo) Lillian Møller og
nr. 11) Åge C. Petersen
har ikke fremsat orstatningspåstand.

Erstatningerne udredes i overensstemmelse med naturfred-
ningslovens § 17 med 3/4 af statskassen, 1/8 af Roskilde amtsfond og
1/8 af Roskilde og Køge købstadskommuner efter folketal i henhold
til den senest pr. l. oktober 1955 offentliggjorte folketælling~
henholdsvis 29.556 og 12.140 •
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Med hensyn til matr. nr. 9 ~ Dalby, Nr. Dulby sogn be-
mærkes, at det under sagen af Københavns V3ndforsyning er oplyst,
at Københavns magistrat har erhvervet et areal på ca. 200 m2 af
ejendommen beliggende inderst i en vinkel, hvis 2 ben er den
på medfølgende kort indtegnede fredningsgrænse og skellet mellem
matr. nr. 9 i og 9 ~ ibd., og har principalt påstået dette areal
unddraget fredningsbestemmelserne, subsidiært at det fastslås
i kendelsen, at dennes bestemmelser ikke skal være til hinder

l' for sådanne dispositioner, som måtte anses for nødvendige for at
sikre og bevare den til værket ved Regnemark knyttede vand ind-
vindingsret. Nævnet har taget den subsidiære påstand til følge,
dog med respekt af fredningslovens § 25, stk. 4.

'>,
Med hensyn til matr. nr. 15 a og 23 a Kimmerslev by og

sogn bemærkes, at Københavns vandforsyning har oplyst, at denne
har projekteret anlægget af en pumpestation, som agtes opført

ee

delvis på denne ejendom, og delvis på umatrikuleret gadeareal,
og vandforsyningen har i skrivelse af 22. november 1961 andraget
om tilladelse i henhold til naturfredningslovens § 25, stk. 4
til opførelse af denne pvmpestation, hvorhos vandforsyningen
har anmodet om, at der ved kendelsen tages hensyn hertil.

Da opførelsen af pumpestationen det anførte sted ikke kan
antages at virke skæmmende, finder nævnet at kunne give tilladelse
til opførelsen også med retsvirkning efter naturfredningslovens
§ 25, stk. 4, dog på den betingelse, at der med det formål for
øje til dels at skjule bygningen, foretages den fornødne udvidede

søges skjult
beplantning langs åen, samt at bygningens ydermure/med slyngplanter,
såsom rådhusvin, vedbend eller andre hurtigtvoksende planter.

-\

~ For så vidt angår matr. nr. 11 a Kimmerslev by og sogn,
/?, bemærkes, at da den sydlige lod ved nævnets kendelse af 7. juli
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1950, således som denne blev stadfæstet ved overfredningsnævnets

kendelse af 12. august 1953, er pålagt tilstrækkelige frednings-

bestemmelser, finder nævnet ikke at burde medinddrage denne lod

i nærværende sag.rI

Konklusionen er sålydende:

" Der pålægges i den udstrækning, som er vist på medføl-

gende kort, følgende ejendomme

af Kimmerslev by og sogn~

Matr. nr. 14 ~, 14 Q, 13 §, 15 §, 13 b, 14 a, 14 Q, 20 ~, 20 ~,

5 §, 23 §, 11 ~, ll~, llb, l a, l d, lo a og 24

af Kløvested by, Nr. Dalby sogn:

Matr. nr. 2 b, 3 §, 2 a og l a

af Dalby by, Nr. Dalby sogn:

Matr. nr. 9 b, 9 i, 9 Q:og 9 e

følgende ~ervitutbestemmelser:

tt På området må der ikke foretages bebyggelse af nogen art eller

ti etablering af boder, master, skure, transformatortårne eller an-

bringes andre skæ~~ende eller udsigtshindrende foranstaltninger,

ligesom terrænet skal forblive henliggende i sin naturlige til-

stahd, hvorefter afgravning eller påfyldning ikke må foretages.

Undtaget er dog sådanne nødvendige foranstaltninger, som

tjener rent landbrugsmæssige formål, og en fortsat drift af de

pågældende arealer. Dog skal bebyggelsesmæssige foranstaltninger

m.v. af denne art forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amtsråds-

kreds m.v.
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I erstatning udredes:
l) til Svend Åge Hansen, Kimmerslev, kr. 20.000,-
2) til Helge Johs. Petersen, Kimmerslev, kr. 500,-
3) til Poul Ali~ersen, Assendrup, kr. 7.000,-
4) til Johannes Petersen, Kimmerslev, kr. 24.000,-
5) til Juncker JorGensen, Kimmerslev, kr. 2.000,-
6) til Johannes Egede Hansen, Kimmerslev, kr. 2.000,-
7) til Niels Feter Rasmussen, Borup, kr. 5.000,-
8) til Andreas Christensens enke Stine Christensen, Kløvested, kr •
3.000,-
9) til Axel Christensen, Kløvested, kr. 6.500,-

lo) til Metha ~arie Hansen, gift Andersen, Kløvested, kr. 2.000,-
11) til Egon Jensen, Dalby, kr. 4.000,- og
12) til Alfred Jensen, Dalby, kr. 3.000,-

Af erstatningerne udredes 3/4 af statskassen, 1/8 af Ros-
kilde amtskommune og 1/8 af Roskilde og Køge købstadskommuner
i forhold til indbyggerantal efter sidst offentliggjorte folke-
tælling. "

Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens § 19, stk.
3 forelagt overfredningsnævnet, hvorhos den er indanket af ejeren
af ejendommen matr. nr. 2 §, Kløvested by, Nørre Dalby sogn, gård-
ejer Axel Ghristensen, med påstand om højere erstatning, og af
ejeren af matr. nr. l §, Kimmerslev by og sogn, gårdejer Johannes
Egede Hansen, med påstand om, at den del af matr. nr. l §, ca.
4.000 m2 (i'Trekantenli), som ligger syd for gården, begrænset mod
sydvest af vejen, der fører fra Borup til Kimmerslev, og på de
to andre sider af vejene fra den nævnte vej ind til kirken, udgår
af fredningen, hvorved kravet om erstatning bortfalder, idet ud-
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stykning og bebyggelse er udelukket for den øvrige af fredningen
omfattede del af matr. nr. l a ifølge deklaration, lyst den 21.
april 1915; såfremt IiTrekanten" forbliver under fredningen på-
stås højere erstatning.

Overfredningsnævnet har den 18. september 1962 besigtiget
de pågældende arealer og har herunder forhandlet med de ankende,
repræsentanter for Københavns vandforsyning og andre i sagen in-
teresserede.

• Overfor gårdejer Aksel Christensen fremsatte overfrednings-
nævnet tilbud om at forhøje erstatningen til 18.000 kr., hvilket
tilbud blev akcepteret.

Det meddeltes gårdejer Johannes Egede Hansen, at "Tre-
.. kanten" lcunne udgå af fredningen.

Københavns vandforsynings repræsentant udtalte, at vand-
~~ forsyningen ikke havde anket kendelsen, idet vandforsyningen hav-

de forstået det om matr. nr. 9 ~, Dalby by, D~lby sogn, anførte
således, at kendelsen ikke hindrede, at der på det nævnte 200 m2

ee store areal under nævnets censur kunne foretages de nødvendige
dispositioner. Denne opfattelse kan overfredningsnævnet tiltræde.

Under hensyn til tidspunktet for fredningssagens rejsning
finder overfredningsnævnet, at erstatningen vil være at fastsætte
uden hensyntagen til den i naturfredningslovens § 25, stk. 4,
fastsatte byggelinie ved sø, hvorved bemærkes, at dette ikke har
givet overfredningsnævnet anledning til at søge de ved kendelsen
~astsatte erstatninger ændret udover, hvad der følger af foranstå-
ende.

Overfredningsnævnet finder endelig, at fordelingen af er-
..,4' statningsudgifterne bør ændres, således at 3/4 af udgift8rne udredes
: af statskassen og 1/4 af Roskilde amtsfond og de i amtsrådskredsen
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beliggende købstadskommuner efter folketal •
Et kort RO. 118 over fredningsområdet er vedhæftet nær-

værende kendelse.

T h i b c s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den 30.

december 1961 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer
omkring Kimm8rslev sø stadfæstes med den af det foranstående
følgende ændring.

I erstatning udbetales følgende beløb:
Svend Åge Hansen 9 Kirr.unerslev•••. 4 ••••••••••••••• 20.000 kr .
Helge Johs. Petersen 500 "

7.000 II

,
••• O •••• 'DO •• ~O ••••••

Poul Andersen9 ~ssendrup •••••. i' ••••••••••• ~•••••

Johånnes Petersen 9 Kimmerslev l 24.000 II

Juncker Jørgensen9 2.000 IIII
• • • • • • • • • o • • • • • • • • • •

Niels Peter Rc.smussen, Borup ••••...•.••.••..••..• 5.000 II

Stine Christensen, Kløvested •••••..••.••.•.•. o ••• 3.000 "

Axel Christensen, 18.000 "

Metha Marie Andersen, " 2.000 "e o • • • • • • • • • • • e o • • • • • •

Egon Jensen, D~lby .••••.•~•••... o •••••••••••••••• 4.000 "

Alfred Jensen, 11 3.000 II• • • • o • o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • •

alt med renter 5% p.a. fra den 30. december 1961 at regne, til
betaling sker.

Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Roskilde amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstads-
kommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte
folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes·

/-Ya'-t.-8 "E~:A-r
Kaas-Petersen
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UDSKRIFT
af

forhandlingsbogen for fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m.v.

År 1961 den 30/12 blev i

sag nr. 12/1960
afsaet sålydende

k e n d e l s e:

Ved skrivelse af 22/3 1960 har Dar~arks Naturfrem1ingsforening rejst
sag om fredning af Kir@Jerslev sø's omgivelser under hensyn til den fare
for ødelæggelse af de landskabelige værdier, en eventuel bebyggelse vil
betyde.

Påstanden går ud på følgende:
Omr~det pålægges en status quo - fredning, saledes at der ikke på

dette foretages bebygeelse eller etablering af boder, master, skure,
transformatortarne eller andre skæmmende eller udsigtshæmmende for~nstalt-
ninger, ligesom terrænet skal forblive henliggende i sin naturlige til-
stand, avorefter afgravning og påfyldning ikke må foretages. Undtaget skal
dog v~re sadanne nødvendige foranstaltninger, som tjener til rent land-
brugsrnæssige formål og til en fortsat drift af de pågældende arealer. Dog
skal bebyggelsesrnæssige foranstaltninger m.v. af denne art forelægges
fredningsnævn€t til godkendelse.

Ifølge matrikelkortet vedrører den påståede fredning følgende ejen-
domme eller dele af sådanne, idet udfor hver ejendom er anført størrelsen
af det areal, som herefter skal indgå under fredningen, ifølge en udregning
foretaget af landinspektør Krarup, Roskilde, i henhold til det med oven-



DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT REG. NR. J 7 ~latoll. apri l l 'c4

Jour. nr. 12.';>4Adrellle:
Lyngby reta 3 .• fdellng
Hummeltoftevej 10
2830 Virum - Telefon (02) 85 33 55

"Ved skrivelse af 6.februar 1984 (j.nr. 9-01/525/1-81) har De
forelagt nævnet et projekt vedr. anlæggelse af cykelstier langs
landevej nr. 525 fra Borup til Nr. Dalby på en nærmere angivet
stræknin~, jfr. tegninger nr.e 525-1020, 525-1021. Ifølge disse
agtes cykelstien placeret lan~s vejens venstre side (d.v.s.nord-
siden), idet man derved kun skærer een offentlig vej, nemligta Fiskervej km.7,642. Væsentlige dele af det område stien skal
passere henover - nemlig matr. nr. 5 ~ og 23 ~ Kimmerslev by
og sogn - er ved en overfredningsnævnskendelse,tinglyst den 30.
januar 1963, pAlagt en status quo fredning.

Danmarks Naturfredningsforening har kunnet tilslutte sig det
foreli~gende projekt.

Efter alt foreli~~ende, herunder tegninger, beskrivelse m.v.
meddeler nævnet herved i medfer af naturfredningslovens §§ 34
o~ 37 a, stk.l den begærte tilladelse.
Det tilføjes, al tiUadc:~'2n ;lf for5kelli~;._· ;red·
nin!2:S!:1S:i:utioner li l: ' 1 u'!cr Ir;1 d(.'OI'('

I l" ( l over!"edlil 1;~;,'mt.cilJ;:.'. dl] LlGJ •.•.

• l_ ....l.,i'~.::.j ,1 ...rJ,J: ik:~ ',I;i
Ilæ\ ile ----

bel: :: :
!I)f:~_~~..

.. L.2r ku:: 1Jel1~: '--}" j, 1 L:~C.~ l' ,!

l 1°~'. ennævnte ,mk<::lfL' l,r ,;"., '.

=rvilket herved ~edde1es.

/fÆ7~
A.G.Laugesen.

Modtaget I frednIngsstyrelsen

1 2 APR. 1984
.Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
lW K.

Ju 304·211

Miljøministeriet
J. nr. F. \')J ~f:l\'\,-\\Cl



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT REG. NR.

Jour. nr. __ -'-- __

j7!:>U

lo.april 1984Oato _

22/84AdresslI:
Lyngby rets 3. afdeling
Hummaltoftevej 10
2830 Virum - Telefon (02) 8533 55

" Ved skrivelse af 6.marts 1984 har De søgt om godkendelse af
udstykning af ejendommen matr. nr. l a Kløvested by, Nr. Dalby
sogn. ~jendommen grænser Dalby sø og Kimmerslev sø.--Det er videre oplyst, at der ikke vil ske bebyggelse, men
alene en omlægning af landbrugsjord, og at der er tinglyst
deklaration af 3o.januar 1963 (Ofn. j.nr. 1549/62) om status-
quo-fredning og do af l3.januar 1962 om forbud mod bebyggelse
m.v.

Efter det således oplyste kan nævnet for sit vedkommende i
medfør af naturfredningslovens §§ 34 og 47 ~. stk. l godkende
det ansøgte.

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i naturfrednings-
lovens § 64 a, hvorefter tilladelsen bortfalder, såfremt den
ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

Det tilføjes, at tiUadelsen uf for:,kl',>~:;' '"ll<i·
ninr.:-sinSli'utione:r iiJd:::a 4 u~;,'~ I. l ,:,.,,; 'l

T1J\o.dde!el.)c 1::1;1 i~~J:~~.c~for ()V~I';:l"d!~l'~..

1:..L'. Le. eg ~I lLh1Jt:i.32:1 de"~.ll d:.' ..: 1'1;1

L~::j ~t(.=: L!~~l k.~l:L....ll)ll.CS pc! (l,: ::, l

for;;:;\~~.! vvennævnte ankem':'l (r " "

3vilket herven meddel~s.

Modtaget I frednIngsstyrelsen

1 2 APR. 1984
redningsstyrelsen,
maer.g8de 13,
25b K.

Ju 304-æ \\;\-\~, ~ ~,\,\,\\.-\LJ G~ ~ \). )

\~ -"\ .\ '\

Mi Ijøministeriet
~. nr. F. \:x\ 'J !) \l

)-"\V



•

•,

•

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

8. februar 1988
FS 125/87Adresse:

Dommerkontoret i K~ge
Niels Juelsgade 6
4600 K~ge. Tlf.: (03) 65 1068

Jour. nr. ----"--.:.._---REG. HR.
SKOVBO KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup.

\I
\. , ., '

" .
• ..,- j

.
j-' ,----'" '" < ~ l'"""' -/ '::\
,'",:1 ~ .; \,.. ...,~ ....', ~/- ~ ~ '1J~?_\~

" "

Ejendom: Matr. nr. 13 ~ Kimmerslev by, Kimmerslev

beliggende Slusevej 4, Borup.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/267-5.

Ved brev af lo. december 1987 har De for ejeren af den ovennævnte ejen-

dom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en vinterhave på 25

m2 i forbindelse med eksisterende enfamiliehus.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse.

af 15. januar 1963 om fredning af Kimmerslev søs omgivelser •

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af natur fred-

ningslovens § 34 at det byggeri, der er nævnt foran, gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tiloverfredningsnævnet over tilladelsen.

Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Hoved-

stadsrådet, Skovbo kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

FoTO Ir/J f •
i/~



•
•

,

••

- 2 -

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

de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet inden klagefristens udløb,

må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre overfredningsnævnet opretholder den.

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

til det.

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

turfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

~
Knud Olsen



FREDNINGSNÆVNET
FORROSKlWE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Den 02/09-93
FS 39/93

SKOVBO KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup.

GENPART
til or~entering

~Jjtitltase~l
t:l;{\}if~og Naturstyreise.":.

3 SE? 1933

Ejendom: Matr. nr. 11 ~ Kimmerslev by, Kimmerslev
beliggende Kimmerslevvej 13, 4140 Borup.
Skovbo kommunes j.nr.: 11-b Kimmerslev.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-4/267/1-92.

Ved brev af 16. juli 1993 har De for ejeren af den ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at genopfø-
re ejendommens beboelse efter brand.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 15. januar 1963 vedr. fredning af Kimmerslev
søs omgivelser.

Ved genopførelsen ønskes et eksisterende udhus udvidet og
inddraget i beboelsen. Husets grundareal udvides fra ca. 80
m2 til ca. 95 m2 og tagetagen fra ca. 35 m2 til ca. 68 m2,
hvorved det samlede etageareal bliver ca. 163 m2 og bygnin-
gens ydre mål 8 m x 12 m. Husets tagkonstruktion drejes, så-
ledes at rygningen orienteres øst-vest, hvorved gavlen vendes
mod Kimrnerslevvej. Taget udføres i røde beton sten og i gavl-
trekanter under træværket med farve beskrevet som jordfarve.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af
naturfredningslovens § 50, stk. 1, at det byggeri, der er
nævnt foran, gennemføres.

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

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

f. Toft-Nielsen
r

:''f'~
~ Olsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 14/96

Den 28/03-96

Landinspektør
Poul Erik Jensen
Hovedgaden 19
4140 Borup .

GEt~PART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 14 ~ og ~ Kimmerslev by, Kimmerslev
beliggende Fiskervej 1 og matr. nr. 14 !Kimmerslev by, Kim-
merslev, beliggende Fiskervej 3.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-267-1-96

I skrivelse af 23. februar 1996 har De for ejerne af oven-
nævnte ejendomme ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
gensidig arealoverførsel mellem de to ejendomme.

• Det fremgår af Deres ansøgning, at det er hensigten at så
græs og lav beplantning på matr. nr. 14 !' således at udsig-
ten over søen for alle bevares, og at matr. nr. 14 e m.fl.
bevares og fortsat drives som landbrugsejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
15. januar 1963 vedrørende fredning af Kimmerslev søs omgi-
velser.

Fredningens formål er at bevare status quo.

Under hensyn til at udsigten til søen bevares, er det fred-
ningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor areal-
overførslen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

~sr0 \~~~-l~ul~~5
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~U!L!I!t



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Modt',' p' i
~~@'\J'<o 00 NatursT.yrelseru

";, ,-; :>j(~, '~~efon 53 6510 68
FS 13/96

Den 28/03-96

SKOVBO KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup.

GENPART
ti! orientering

Ejendom: Matr. nr. 14 ~ Kimmerslev by, Kimmerslev
beliggende Fiskervej 1, Borup.
Skovbo kommunes j.nr.: 14-e Kimmerslev.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-267-1-96.

I skrivelse af 19. februar 1996 har De for ejeren af den
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
at opføre en tilbygning på 84 m2 til eksisterende stuehus
samt en udestue på ca. 28 m2.

Det fremgår af ejerens ansøgning og de indsendte tegninger,
at tilbygningen ønskes opført i gule sten med rødt tegl. Det
er oplyst, at det eksisterende stuehus er opført i gule sten
med eternittag.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
15. januar 1963 vedrørende fredning af Kimmerslev søs omgi-
velser.

Fredningens formål er at bevare status quo.

I følge afgørelsen må der ikke foretages bebyggelse af nogen
art eller etablering af boder, skure, transformatortårne el-
ler andre skæmmende eller udsigtshæmmende foranstaltninger,

CLcl ~ ru\~ " \0- I ';)..,\ \::,-CJo\j S-
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ligesom terrænet skal forblive beliggende i sin naturlige
tilstand. Undtaget skal dog være sådanne nødvendige foran-
staltninger, som tjener til rent landbrugsmæssige formål og
til fortsat drift af de pågældende arealer. Dog skal bebyg-
gelsesmæssige foranstaltninger m.v. af denne art forelægges
fredningsnævnet til godkendelse.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål, såfremt den samlede tagflade
holdes i det ansøgte materiale og træværket på tilbygningen i
samme ensartede præg som det eksisterende hus, herunder med
hensyn til udseende og farvevalg . Fredningsnævnet tillader
derfor under de nævnte forudsætninger i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri iværk-
sættes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

Kopi til:
Roskilde Amt, Naturafdelingen, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kø-
benhavn V. (2 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Ole Jørgensen, Valorevej 65, 4130 Viby Sj.
Bent Larsen, Broager 9, st. Valby, 4000 Roskilde.
Flemming Hansen, Fiskervej l, 4140 Borup.



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Rf.u. NR.2l5o.G (')

Telefon 53 65 1068
FS 36/97

Den 16/06-97

SKOVBO KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 11 b Kimmerslev by, Kimmerslev
tt' beliggende Kimmerslevvej 13, Borup.

Skovbo kommunes j.nr.: 11-b Kimmerslev.
Skov- og Naturstyrelsens j.nr: 0119-15.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-97

8-70-51-4-267-1-97.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 10. april 1997 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom til Roskilde Amt fremsendt en ansøgning om
tilladelse til opførelse af en garage på 49 m2.

Det fremgår af ansøgningen og de indsendte tegninger, at ga-
.. ragen påtænkes opført 1 m fra skel med en højde på 5,60 m, og

at den skal opføres i mursten med tegltag og malede trægavle
i lighed med boligen, i hvis nærhed den placeres mod en hæk
og ved vej.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
15. januar 1963 vedrørende fredning af Kimmerslev søs omgi-
velser, har amtet videresendt ansøgningen til fredningsnæv-
net.

Fredningens formål er at sikre området mod den fare for øde-
læggelse af de landskabelige værdier, som en eventuel bebyg-
gelse vil betyde.

eu:ls ru \ct~ ~- \ 'i t tl ~-aDOS
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I følge afgørelsen må der ikke foretages bebyggelse.

Roskilde Amt har udtalt, at placeringen af garagen tæt ved
bebyggelsen langs hækken mod naboen ikke vil hindre udsynet
mod Kimmerslev Kirke eller udsynet over søen.

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

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

ltt~UjlljJt
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 28/97

Den 26/06-97

Eduard & Helene Neumann
Fiskervej 3, Kimmerslev
4140 Borup.

GENPART
til orientering

REG. NI<. 2l-~o· o o.

Ejendom: Matr. nr. 14 ! Kimmerslev by, Kimmerslev
beliggende Fiskervej 3, Borup.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-1-96

8.1/2.5.97.

I skrivelse af 21. april 1997 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om frednlngsnævnets tilladelse til at
opsætte et 150 cm højt klinkehegn/trådhegn langs Fiskervej og
omkring et af Dem for nylig erhvervet areal.

Fredningsnævnet tillod den 28. marts 1996 en arealoverførsel.
I følge ansøgningen skulle der sås græs og lav beplantning på

.. det til matr. nr. 14 f overførte areal, således at udsigten
over søen for alle bevares.

Det er omkring dette areal hegnet påtænkes opsat.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15.
januar 1963 om fredning af Kimmerslev søs omgivelser.

Fredningens formål er at bevare status quo.

I følge afgørelsen må der ikke foretages bebyggelse eller
etablering af boder, skure, transformatortårne eller andre
skæmmende eller udsigtshæmmende foranstaltninger, ligesom
terrænet skal forblive henliggende i sin naturlige tilstand,
hvorefter afgravning og påfyldning ikke må foretages.
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Roskilde Amt har vurderet, at opsætningen af et trådhegn, der
er normal t for et landbrugsareal, ikke vil hindre udsynet
over søen.

Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfattelse, at
opsætningen af et trådhegn ikke er i strid med fredningens
formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gen-
nemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

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



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS TI/99
Den 23. december 1999

Skovbo Kommune
Teknisk Forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup. GENPART

til orientering
REG. Nit 02150·00

Ejendom: Matr. nr. 14 e Kimmerslev by, Kimmerslev
beliggende Fiskervej l, Borup
Skovbo kommunes j.nr.: 02.00.01AOO
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-1-96

8-70-51-4-267-1-96
8.1/19.11.99

I skrivelse af 16. november 1999 har De for ejeren af den
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
opførelse af carport på ovennævnte ejendom.

Det fremgår af ansøgningen og de indsendte tegninger, at car-
porten, der ønskes placeret i forlængelse af eksisterende ud-
hus, vil få et grundareal på 5,3 x 6,9 meter og en højde på
3,04 meter. Carporten vil blive udført i træ og taget belagt
med teglrødt.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
15. januar 1963 om fredning af Kimmerslev søs omgivelser.

Fredningens formål er at bevare status quo, bl.a. således, at
der ikke foretages bebyggelse eller etableres boder, master,
transformerstationer eller andre skæmmende eller udsigtshæm-
mende foranstaltninger.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke vil
virke skæmmende eller udsigtshæmmende og derfor ikke er i
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strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at det på-
tænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jerobanegade 7, 4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
Fax S6 6S 64 96
FS 85/99
Den 19. januar 2000

REG. Nl 2150.CJ()

GENPART
til orienteringMedtaget I

Skov" ©g Naturstyrelsen

æ o )A~t~OC@

Landinspektør
Poul Erik Jensen
Hovedgaden 19
4140 Borup

Vedr.: Arealoverførsel mellem ejendommen matr. nr. 9 i og 9 m
Nr. Dalby by, Nr. Dalby, beliggende Fiskervej 2 og landbrugs-
ejendommen matr. nr. 9 c og 9 l Nr. Dalby by, Nr. Dalby, be-
liggende Dalbyvej 1.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-1-99

8-70-51-4-267-4-99
8.1/6.12.99

I skrivelse af 3. december 1999 har De for ejerne af de oven-
nævnte ejendomme ansøgt Roskilde Amt om tilladelse til over-
førsel af ca. 1979 m2 af matr. nr. 9 c og 9 l Nr. Dalby by,
Nr. Dalby til matr. nr. 9 i og 9 m Nr. Dalby by, Nr. Dalby.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
15. januar 1963 om fredning af Kimmerslev søs omgivelser, har
amtet videresendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier,
idet der ikke må foretages bebyggelse eller etablering af bo-
der, master, skure, transformatortårne eller andre skæmmende
eller udsigtshæmmende foranstaltninger, ligesom terrænet skal
forblive henliggende i sin naturlige tilstand, hvorefter af-
gravning og påfyldning ikke må foretages. Undtaget skal dog
være sådanne nødvendige foranstaltninger, som tjener til rent
landbrugsmæssige formål og til en fortsat drift af de pågæld-
ende arealer.
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Det er oplyst, at der ingen ændringer sker på stedet.

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

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

Med venlig hilsen

MkiJAÆU4Toft-Nielsen



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 42/2000
Den 7. juni 2001

Lars Ole Seierskilde
Egelundsvej lO, Strøby Egede
4600 Køge GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 9 i m.fl. Nr. Dalby by, Nr. Dalby
beliggende Fiskervej 2, Borup.
Skovbo kommunes j.nr.: 02.00.01AOO - sags nr. 00/03055
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-1-99

8.1/29.8.00

I skrivelse af 3. april 2001 har Skovbo kommune fremsendt en
ansøgning fra Dem om tilladelse til at nedrive eksisterende
bolig samt opføre en ny på 149 m2 samt en dobbelt carport på
42 m2•

Det fremgår af ansøgningen og de indsendte tegninger, at den
bolig, De ønsker tilladelse til, udformes som traditionelt
længehus med 40 grader taghældning og tagfod på murkrone.
Tagdækningen udføres med røde vingetegl. Det hedder i ansøg-
ningen blandt andet:

" Alt murværk opføres i blødstrøgne teglsten, der filses og
smøres med en kalkhvid cemex.

Døre og vinduer males i en hvid nuance.

Huset placeres ca. tre meter syd for den eksisterende bygning
- parallelt med denne. Herved opnås:

- at den eksisterende indkørsel kan bibeholdes og
give adgang til en ankomstplads indrettet på tom-
ten efter den eksisterende bygning - skjult i-
mellem den nye bygning og bakken mod nord.
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- at bygningsvolumentet optager mindst mulig plads
i "søprospektet" som set af trafikkanter på den
kommende forlængelse af østre Ringvej.

Konstruktion

Fundament: Beton på bæredygtig frostfri dybde - med omfangs-
dræn og afsluttet med et skifte klinkerbetonblokke.

Gulv: Tærrændæk på kapillarbrydende lag med 150 mm isolering
og parketgulv på strøer/henholdsvis klinker i vådrum og en-
tre.

Vægge: Alt murværk i blødstrøgne teglsten - bærende ydervægge
med 150 mm isolering.

Loft: Træbeklædning under 300 mm isolering.

Tag: Fritbærende gitterspær fra spærfabrik, diffusionsåbent
undertag, - vingetegl på lægter."

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
15. januar 1963 om fredning af Kimmerslev søs omgivelser.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, så-
ledes at der ikke må foretages bebyggelse eller etablering af
boder, master, skure, transformatortårne eller andre skæm-
mende eller udsigtshæmmende foranstaltninger, ligesom terræ-
net skal forblive henliggende i sin naturlige tilstand, hvor-
efter afgravning og påfyldning ikke må foretages.

Fredningsnævnet har inden udarbejdelsen af det fremsendte
proj ekt afholdt et møde og foretaget besigtigelse, hvor det
blev oplyst, at det eksisterende hus er på 52 m2, hvortil
kommer et udhus på 30 m2• Nævnet tilkendegav under besigti-
gelsen, at man var indstillet på til erstatning for den ek-
sisterende bygning at godkende en bygning holdt i jordfarver
på højst 150 m2 (inel. udhus) i §t plan opført som længehus
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vinkelret på Fiskervej længst mod nord på grunden.

Fredningskendelsen indeholder et ubetinget forbud mod bebyg-
gelse. Da den på ejendommen eksisterende bebyggelse imidler-
tid må betegnes som skæmmende, vil det efter nævnets opfat-
telse ikke være i strid med fredningens formål at udskifte
den med en ny og mere tidsvarende bygning.

Et af nævnets medlemmer finder, at han kan godkende projek-
tet, såfremt der ikke kan etableres bolig på 1. sal og så-
fremt huset placeres længst mod nord på grunden i retningen
øst-vest, medens de øvrige medlemmer er af den opfattelse, at
der er tale om en så væsentlig udvidelse af det bebyggede
areal, at projektet er i strid med fredningens formål. Der er
således enighed i nævnet om, at det ansøgte ikke kan god-
kendes i den foreliggende udformning.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

Med venlig hilsen



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jembanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 42/2000
Den 15. august 2001

Lars Ole Seierskilde
Dalvej 4, Strøby Egede
4600 Køge GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 9 i m.fl. Nr. Dalby by, Nr. Dalby
beliggende Fiskervej 2, Borup.
Skovbo kommunes j.nr.: 02.00.01AOO - sags nr. 00/03055
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-2-01

8.1/03.07.01

Den 7. juni 2001 afslog fredningsnævnet en ansøgning fra Dem
om tilladelse til at nedrive en eksisterende bolig på oven-
nævnte ejendom og opføre en ny på 149 m2 samt en dobbelt car-
port på 42 m2•

Ved brev af 28. juni 2001 har De taget carporten ud af pro-
jektet, således at ansøgningen nu kun omfatter en bolig på
149 m2 i et plan. Placeringen påtænkes ændret, således at
nordvesthj ørnet placeres ca. 5 m og nordøsthj ørnet ca. 7 m
fra nordskellet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
15. januar 1963 om fredning af Kimmerslev søs omgivelser.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, så-
ledes at der ikke må foretages bebyggelse eller etablering af
boder, master, skure, transformatortårne eller andre skæm-
mende eller udsigtshæmmende foranstaltninger, ligesom terræ-
net skal forblive henliggende i sin naturlige tilstand, hvor-
efter afgravning og påfyldning ikke må foretages.

Da det efter fredningsnævnet s opfattelse ikke vil være i
strid med fredningens formål at udskifte den eksisterende
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skæmmende bebyggelse med det ansøgte, og da nævnet kan god-
kende den ændrede placering, meddeler nævnet herved den
ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3,
sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~ Arne
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Skov- og Naturstyrelsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
Fax S6 65 64 96
FS 19/2003
Den 27. maj 2003

Rudi Bauer & Christina Larsen
Plantagevej 12
4040 Jyllinge

~~"

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 14 f m.fl. Kimmerslev by, Kim-
merslev
beliggende Fiskervej 3, Kimmerslev.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-267-01-03 - 8.1/250303

'I skrivelse af 17. marts 2003 har De ansøgt om
fredningsnævnet s tilladelse til ændring af tag-
hældningen på boligejendommen fra 30 grader til 35
grader, hvilket vil indebære at bygningshøjden sti-
ger fra 6,3 m til ca. 7 m, samt udskiftning af det
gamle eternittag til tegltag .

• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 15. januar 1963 vedr. fredning af Kimmer-
slev søs omgivelser.

Fredningen har til formål at bevare de landskabe-
lige værdier i området.

Ifølge kendelsen må der ikke foretages bebyggelse
eller etablering af boder, master, skure, trans-
formatortårne eller andre skæmmende eller udsigts-
hæmmende foranstaltninger.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den påtænkte
ombygning ikke i væsentlig grad vil ændre bygnin-

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - !1... [ 1/1.7 -CJ O &7
Akt nr r- ......-...f:lll(



gens udseende, og at den ikke er i strid med fred-
ningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at
det påtænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

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

afgørelsen er
over afgørel-

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

Side 2/3
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jembanegade 7,4600 Køge

Telefon 5665 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 28/2006
Den 28/09-2006

Ilse Hansen
Slusevej 4
4140 Borup GENPART

til orientering

.. Ejendom: Matr. nr. 13 a m.fl. Kimmerslev by, Kim-
merslev
beliggende Slusevej 4, Borup
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-267-1-06 - 22.1/010506

I skrivelse modtaget den 6. februar 2006 i Skovbo
kommune har De som ejer af den ovennævnte ejendom
ansøgt om tilladelse til opførelse af en bolig på
116 m2, med en frilagt kælder på 42 m2•

Det er oplyst, at byggeriet kræver landzonetilla-
delse og dispensation fra byggelinierne ved Kim-
merslev sø.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 15. januar 1963 om fredning af Kimmer-
slev søs omgivelser , har kommunen videresendt an-
søgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at sikre, at der ikke fore-
tages bebyggelse eller etablering af boder, master,
skure, transformatortårne eller anbringes andre
skæmmende eller udsigtshindrende foranstaltninger,
ligesom terrænet skal forblive henliggende i sin
naturlige tilstand, hvorefter afgravning og op-
fyldning ikke må foretages. Undtaget er dog sådan-

SNS- f2( -doo6l q



ne nødvendige foranstaltninger, som
landbrugsrnæssige formål og en fortsat
pågældende arealer.

tjener rent
drift af de

Ejendommen er en landbrugsejendom på 3,4 ha og er i
forvejen bebygget.

Under hensyn til at det ansøgte, der ikke tjener
landbrugsrnæssige formål, findes at være i strid med
fredningens formål, kan ansøgningen ikke imødekom-

• mes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

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

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,

• Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Side 2/4
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Gebyret tilbagebetales/ hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen

L4jl~
Linda Lauritsen

Side 3/4
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27 DEC. 2006

FREDNINGSNÆlNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 68/06 & 69/06
Den 20/12-2006

Ingeniørgruppen Skovbo ApS-
Ejbovej 17 B
4632 Bjæverskov GENPART

'[~~orien~ering

Ejendom: Matr. nr. 3 a Kløvested by, Nørre Dalby
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-267-3-06 - 22.1/040706 &
22.1/031006.

I skrivelse af 4. juli 2006 har De for Skovbo kom-
mune ansøgt Roskilde Amt om dispensation til et al-
lerede etableret regnvandsbassin ved Kimmerslev sø.

Det fremgår af sagen, at det oprindelig var tanken
at opføre et stort støbt bassin, men at projektet
blev ændret, således at der nu er etableret tre
mindre bassiner, der ligger inden for søbeskyttel-
seslinien og det ved Overfredningsnævnets kendelse
af 15. januar 1963 om fredning af Kimmerslev søs
omgivelser omhandlede areal.

Amtet har derfor videre sendt ansøgningen til fred-
ningsnævnet.

Fredningen er en status-quo fredning, hvorefter der
ikke må foretages bebyggelse eller etablering af
boder, stier, transformatortårne eller andre skæm-
mende eller udsigtshæmmende foranstaltninger, lige-
som terrænet skal forblive henliggende i sin natur-
lige tilstand, hvorefter afgravning og opfyldning
ikke må foretages. Bebyggelsesmæssige foranstalt-

.....



ninger m.v. skal forelægges fredningsnævnet til
godkendelse.

Der er tale om et teknisk anlæg, som kommunen al-
lerede i planlægningsfasen kunne have placeret uden
for fredningsområdet , og hvor den ikke forud for
udførelsen har ansøgt om den fornødne godkendelse
fra fredningsnævnet. Nævnet må derfor udtrykke sin
alvorligste misbilligelse over for kommunen.

Roskilde Amt har udtalt, at en tilladelse efter am-
tets skøn ikke vil indebære forringelse af natur-
typer og levesteder for arter eller betydelige for-
styrrelser for arter, som er beskyttet af interna-
tionale bestemmelser om naturbeskyttelse. Ved pro-
jektet opnås en naturgevinst i forhold til den tid-
ligere anvendelse af arealet som agerjord, spe-
cielt hvis der sikres en rimelig vandstand i et el-
ler to af bassinerne.

Nævnet har foretaget en besigtigelse og er enig i
amtets vurdering.

Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfat-
telse, at de allerede etablerede bassiner kan bibe-
holdes under forudsætning af, at et eller to af
bassinerne sikres mod udtørring bortset fra eks-
treme vejrmæssige forhold. En tilladelse til even-
tuel ombygning til mere traditionelle bassiner (be-
tonkanter m.v.) kan ikke forventes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Side 2/4
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Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen
.J iJ/WI- L~~~~

Linda Lauritsen
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NATURKLAGENÆVNET
Formanden

fBiNl 2;Z.!:>- tJ. C!JC? 6 g ~ ~~ ~ b
Frederiksborggade 15, 1360 Købenm;;~ K

Tlf: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@nkn.dk

.1 2 OKT. 2001j.nr. NKN-121-00068
Jkw

, KO P I
Afgørelse

i sagen om lovliggørelse af 3 regnvandsbassiner indenfor fredningen af
arealer ved Kimmerslev Sø, Køge Kommune (tidligere Skovbo Kommune) .

Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 20. december 2006 efter natur-
beskyttelseslovens § 50 meddelt lovliggørende dispensation til et alle-
rede etableret ragnvandsbassin ved Kimmerlev Sø. Afgørelsen er påklaget
til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

Skovbo Kommune har anlagt 3 regnvandsbassiner indenfor søbeskyttel-
seslinjen omkring Kimmerlev Sø samt indenfor et areal fredet ved Over-
fredningsnævnets afgørelse af 15. januar 1963 om fredning af arealer ved
Kimmerlev Sø.

Efter fredningen - der er en status quo fredning - må der ikke foretages
bebyggelse eller etablering af boder, stier, transformatortårne eller
andre skæmmende eller udsigtshæmmende foranstaltninger, ligesom terrænet
skal forblive henliggende i sin naturlige tilstand, hvorefter afgravning
og opfyldning ikke må foretages. Bebyggelsesmæssige foranstaltninger
m.v. skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

Fredningsnævnet har anført, at der er tale om et teknisk anlæg, som kom-
munen allerede i planlægningsfasen kunne have placeret udenfor fred-
ningsområdet. Der var ikke søgt om godkendelse til anlæg af bassinerne
før de blev opført.
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Roskilde Amt har vurderet, at en tilladelse (lovliggørelse) ikke vil in-
debære en forringelse af naturforholdene i området. Ved projektet opnås
en naturgevinst i forhold til den tidligere anvendelse af arealet som
agerjord, specielt hvis der sikres en rimelig vandstand i et eller to af
bassinerne.

Fredningsnævnet har ud fra amtets vurdering og efter besigtigelse be-
sluttet at meddele dispensation.

Danmarks Naturfredningsforening har i klagen navnlig anført, at indgre-
bet strider mod fredningens formål. Foreningen finder at amtets vurde-
ring er af almen karakter og at dette ikke bør danne grundlag for en
tilsidesættelse af fredningens hovedformål. Konkret vurderer foreningen
at regnvandsbassinerne ikke vil få nogen miljømæssig kvalitet på grund
af vandets oprindelse fra vejarealer samt den periodiske opfyldelse,
samt at afgørelsen ikke sikrer nogen konstant vandstand.

Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget forholdene i området.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan et fredningsnævn meddele dispen-
sation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.

Det er Naturklagenævnets vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål, og at det ligger indenfor den dispensationskompeten-
ce, der er tillagt fredningsnævnet ved afgørelsen.

Naturklagenævnet finder det stærkt kritisabelt at kommunen har anlagt de
omhandlede regnvandsbassiner uden forudgående tilladelse. Nævnet har
endvidere noteret sig, at fredningsnævnet har anført, at kommunen i
planlægningsfasen kunne have placeret anlægget udenfor fredningsområdet.

Amtet har anført, at bassinerne kan blive en naturgevinst for området,
hvilket bestrides af Danmarks Naturfredningsforening i klagen.

Under hensyn ti amtets vurdering samt det forhold, at bassinerne allere-
de er anlagte, finder Naturklagenævnet at man konkret bør efterprøve
hvorvidt bassinerne reelt kan opnå en sådan vandstand og vandkvalitet,
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at de tilfører området naturkvaliteter. Såfremt det demonstreres at bas-
sinerne kan opretholde en naturmæssig tilfredsstillende vandkvalitet,
vandstand samt naturkvalitet, finder naturklagenævnet at man kan tillade
bassinerne på vilkår om, at man også i fremtiden opretholder disse kva-
liteter. I modsat fald bør projektet revurderes.

på denne baggrund stadfæster Naturklagenævnet fredningsnævnet for Ros-
kilde Amts lovliggørende dispensation, dog således at dispensationen fo-
reløbig tidsbegrænses til 5 år.

Ved udgangen af år 2011 skal Køge Kommune fremlægge en redegørelse for
udviklingen i vandkvaliteten, vandstanden samt natur forholdene i regn-
vandsbassinerne. på basis heraf vurderer Fredningsnævnet for 0stsjælland
hvorvidt dispensationen kan gøres permanent og vilkårene herfor eller
hvorvidt bassinerne skal fjernes eller evt. ændres.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslavens § 82. Eventuel retssag til prø- .
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stil. 1.















FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Borup Kajak Klub
v. formanden Christina Martin

Fremsendes pr. e-mail: borupkaiak@live.dk

FS 13/2014
Den 6. november 2014

Ejendom: Matr. nr. lOd Kimmerslev By, Kimmerslev
Beliggende: Kimmerslevvej 9, 4140 Borup
Køge kommunes j.nr.: 2014-27664
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-02339

I e-mails at 26. marts og 29. september og 8. oktober 2014 har Køge
Kommune forelagt Borup Kajak Klubs ansøgning om fredningsnævnets
tilladelse til at opføre et shelter til opbevaring at kajakker ved
Kimmerslev Sø.

Det fremgk at ansøgningen og de indsendte tegninger, at der ønskes
tilladelse til at etablere et shelter cirka 50 meter fra søbredden. Shelteret
skal opføres at afbarkede granstammer med en diameter pg 20—30 cm.
Shelteret fr et grundareal p 8,5 meter x 5,8 meter, i alt 49,3 kvm. Det
bliver 2,30 meter højt. Granstammerne brunbejdses, og der lægges
græstørv p taget. Der etableres en skydeport i to dele, og porten kan
lses at.

Det er oplyst, at det pågældende areal ejes at CC Holding ApS, c/o Claus
Hansen, som har givet kajakklubben tilladelse til at opføre shelteret p
det pågældende sted.

Ejendommen er omfattet at Overfredningsnævnets afgørelse af 15.
januar 1963 vedrørende Kimmerslev Sø.

Fredningens forml er at bevare det fredede område i dets nuværende
tilstand. Ifølge fredningsafgørelsen m der ikke foretages bebyggelse at
nogen art eller etableres boder, master, skure, transformatortrne eller
anbringes andre skæmmende eller udsigtshindrende foranstaltninger.

Køge kommune har i sin e-mail at 26. marts 2014 oplyst, at kommunen
som tilsynsmyndighed ikke kan g ind for en dispensation til det ansøgte,



fordi det ansøgte strider mod fredningens formål. Søbredden er på det
pågældende sted uberørt af byggeri. Desuden ville en dispensation kunne
medføre en uheldig præcedens.

I sin e-mail af 29. september 2014 har kommunen oplyst, at der er
fundet en mulig placering til en container, hvori kajakklubbens kajakker
kan opbevares. Det pågældende kommunale areal ligger uden for
fredningsområdet og uden for søbeskyttelseslinjen.

Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har begge anbefalet, at
der ikke gives dispensation til det ansøgte.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda
Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye og Henning Bjørn
Christiansen. Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse og har afholdt
forhandlingsmøde på det pågældende areal. Fredningsnævnets afgørelse
er enstemmig.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det pågældende shelter vil virke
skæmmende for området og vU være i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet har herved lagt vægt på shelterets grundareal og højde
og på, at shelteret ønskes placeret tæt ved søbredden. Derfor kan
fredningsnævnet ikke give dispensation fra fredningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har
søgt om dispensation), ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere.
Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med
§ 86 og § 87.

Klagen skal indsendes til Fredningsnævnet for østsjælland så vidt muligt
elektronisk på oestsiaellandfredningsnaevn.dk eller pr. brev til
Fredningsnævnet for østsjælland, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde.

Fredningsnævnet videresender klagen til Natur- og Miløklagenævnet
sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgaet i sagens
bedømmelse. Klageren vil modtage kopi af brevet til Natur- og
Miljø kl a gen ævn et.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af
klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Klageren modtager en
opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har



modtaget klagen fra Fredningsnævnet for østsjælland. Klageren skal
benytte denne opkrævning ved indbetaling at gebyret. I visse tilfælde
tilbagebetales gebyret til klageren. Der henvises til Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside, www. nmkn.dk.

Med venlig hilsen
/7 /

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ansøger: Borup Kajak Klub v. formanden Christina Martin;
borupkaiak@live.dk

• Køge Kommune v. miljøsagsbehandler Birte Hvarregaard
(birte. hva rreg aa rd © koeg e . d k)

• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nstnst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100

København ø (dn@dn.dk)
• DN Køge v. formanden Henrik Petersen
• (heller.petersen@websineed.dk)
• Friluftsrdet, fr@friluftsraadet.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (naturdof.dk)
• CC Holding ApS, c/o Claus Hansen, mail@chbyg.dk
• Nævnsmedlem Niels Boye
• Nævnsmedlem Henning Bjørn Christiansen



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Køge kommune
(miljoe@koege.dk)

FN-0SJ-40-2015
Den 29. februar 2016

Ejendom: Matr. nr. 9i m.fl. Nr. Dalby by, Nr. Dalby
Beliggende: Fiskervej 2, 4140 Borup
Køge kommunes j.nr.: (ikke oplyst)
Naturstyrelsens j.nr.: 4112-03402

I brev af 1. oktober 2015 har Køge Kommune p vegne af Frank Blynov,
der eventuelt vil købe den pågældende ejendom, fremsendt ansøgning
om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende
bolig.

Det fremgk af ansøgningen og de indsendte tegninger, at der ønskes
tilladelse til at opføre en tilbygning å 100 m2 med fuld kælder. Tilbyg
ningen vil blive placeret vinkelret pa den eksisterende beboelsesejendom
og parallelt med Fiskervej og dermed f meter fra søbredden p Kim
merslev Sø.

Det fremgk af sagens oplysninger, at ejeren, Kenneth Thorsen, har givet
fuldmagt til, at Frank Thorsen kan ansøge om tilladelse til at opføre en
tilbygning p ejendommen i forbindelse med en eventuel handel mellem
parterne.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. janu
ar 1963 vedrørende Kimmerslev Søs omgivelser.

Fredningens formål er at sikre Kimmerslev Søs omgivelser mod den fare
for ødelæggelse af de landskabelige værdier, som en eventuel bebyggel
se ville betyde.

Ifølge fredningsafgørelsen m der p omrSdet ikke foretages bebyggelse
af nogen art eller etableres boder, master, skure, transformatortrne el
ler anbringes andre skæmmende eller udsigtshæmmende foranstaltnin



ger, ligesom terrænet skal forblive henliggende i sin naturlige tilstand,
hvorefter afgravning eller påfyldning ikke må foretages. Undtaget er dog
sådanne nødvendige foranstaltninger, som tjener rent landbrugsmæssige
formål og en fortsat drift af de pågældende arealer. Dog skal bebyggel
sesmæssige foranstaltninger mv. af denne art forelægges fredningsnæv
net til godkendelse.

Fredningsnævnet har på samme ejendom den 7. juni 2001 (F5 42/2000)
givet afslag på dispensation til en ansøgning om at nedrive en eksiste
rende bolig og opføre en ny på 149 m2 samt en dobbelt carport på 42
m2. Fredningsnævnet bemærkede, at fredningsafgørelsen indeholder et
ubetinget forbud mod bebyggelse, men at den på ejendommen eksiste
rende bebyggelse må betegnes som skæmmende, hvorfor det efter næv
nets opfattelse ikke ville være i strid med fredningens formål at udskifte
den med en ny og mere tidssvarende bygning. Fredningsnævnet kunne
dog ikke give dispensation til det ansøgte byggeri.

Fredningsnævnet har på samme ejendom den 15. august 2001 (FS
42/2000) behandlet en revideret ansøgning om tilladelse til at nedrive
den eksisterende bebyggelse og opføre en bolig i eet plan og med en
ændret placering i forhold til den tidligere ansøgning. Samtidig var car
porten taget ud af projektet. Fredningsnævnet gav dispensation til det
ansøgte.

Køge Kommune har i e-mail af 11. november 2015 anbefalet, at der ikke
gives dispensation til det ansøgte. Der er knyttet store rekreative interes
ser til søen. Kommunen har vurderet, at tilbygningen vil have indflydelse
på den visuelle oplevelse af søen og søens omgivelser såvel fra Fiskervej
og fra andre områder på og omkring søen, herunder fra havneområdet
omkring Slusevej. Det er af betydning, at søbredderne opretholdes så
upåvirkede af byggeri som muligt. Det er kommunens vurdering, at fred
ningsnævnet med sagerne fra 2001 har gjort op med mulighederne for at
dispensere til yderligere byggeri på grunden, eller at der i det mindste
skal helt særlige omstændigheder til at dispensere til yderligere bebyg
gelse.

Danmarks Naturfredningsforening har under besigtigelsen givet udtryk
for, at der ikke bør gives dispensation til den ansøgte tilbygning.

Naturstyrelsen har i e-mail af 7. december 2015 som teknisk bistand for
fredningsnævnet anført, at fredningsnævnet bør være opmærksom på,
om en eventuel dispensation til et byggeri som det ansøgte vil være en
videregående afvigelse fra fredningen og dermed omfattet af naturbe
skyttelseslovens § 50, stk. 5.

Naturstyrelsen har yderligere oplyst, at det ansøgte efter Naturstyrelsens
vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirekti
vets bilag IV.



Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Henning Christiansen.

Fredningsnævnet har den 10. februar 2016 foretaget besigtigelse p
ejendommen.

Et medlem af fredningsnævnet, Henning Christiansen, finder, at der bør
gives dispensation til det ansøgte. Dette medlem finder, at Frednings
nævnets praksis for at give dispensationer fra fredningsafgørelsen har
været svingende. Der er for eksempel i 1996 givet en dispensation til op
førelse af en tilbygning p 84 m2 og en udestue p3 28 m2 p ejendom
men beliggende p Fiskervej 1 (FE 13/1996). Derfor bør der ligeledes
gives dispensation i denne sag.

To medlemmer af fredningsnævnet, Karin Haldrup og Linda Lauritsen,
finder, at der ikke bør gives dispensation til det ansøgte. Disse medlem
mer bemærker, at der i 2001 blev givet dispensation til at nedrive eksi
sterende skæmmende bebyggelse p Fiskervej 2 og tilladelse til at opføre
et længehus i ét plan p 149 m2 beliggende vinkelret p Fiskervej. Der
søges nu om en tilbygning p 100 m2 med kælder og beliggende parallelt
med Fiskervej og ganske f meter fra søbredden. Disse medlemmer fin
der, at opførelse af den ønskede tilbygning vil være i modstrid med fred
ningsafgørelsens formål og med fredningsafgørelsens bestemmelse om
forbud mod bebyggelse, der ikke har et landbrugsmæssigt formål. Disse
medlemmer finder derfor, at der ikke kan gives dispensation efter natur
beskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og fredningsnævnet afslk
derfor at give dispensation til det ansøgte byggeri.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og MII
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og
s vejledningen p Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat pa dagen for klagefri
stens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en helligdag, for
længes fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,



• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, nSr afgørelsen berører s
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager indbetaler et gebyr p 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nr ebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta
lingen kan ligeledes findes pa Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www • n m kn . d k.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den phlagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medght til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege
byret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
hø ring.

Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
matte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den
er givet.



Med venlig hilsen

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ejer, Kenneth Thorsen, Fiskervej 2, 4140 Borup
• Ansøger, Frank Blynov (blynov@privat.dk)
• Køge kommune (kaare.schultz@koege.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nst@nst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dn@dn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre( Ieiredn.dk); DN lokalafdeling Køge

(koege@dn.dk): DN lokalafdeling; Greve (grevedn.dk) DN lokal-
afdeling: Solrød (solroed@dn.dk) DN lokalafdeling: Roskilde
(roskiIde@idn.dk) DN lokalafdeling: Stevns (stevnsdn.dk)

• Friluftsrdet, fr@Jfriluftsraadet.dk
• Friluftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin

zer, roskildefriluftsraadet.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk), Lokalafdelinger: (leire@dof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Henning Christiansen



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Broconsult
vi Simon Sivebæk
(sisibroconsult.dk)

FN - OS) -13-2016
Den 8. juli 2016

Ejendom: Matr. nr. 5i, 12a, 12b, 12c, 23d Og 7000d, Kimmerslev
By, Kimmerslev
Beliggende: ved Kimmerslevvej, 4140 Borup
Køge Kommunes j.nr.: (ikke oplyst)
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-03700

I e-mail at 21. april 2016 har Broconsult vi Simon Sivebæk p vegne at
Køge Kommune ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til udskiftning af
en stibro over Kimmerslev Nøllebæk.

Det fremgår af ansøqningen og de indsendte tegninger samt fotomateria
le, at broen ønskes udskiftet med en 1-fags bjælkebro i axobé og med en
spændvidde p 10 meter. Det er oplyst, at den nye bro derved ikke fr
indflydelse p Kimmerslev Møllebækkens forløb. Ved anvendelse at ned-
pressede pæle til brovederlagene og fløjene, mindskes belastningen p
miljøet i forbindelse med udførelsen, da der ikke skal anvendes store ma
skiner til udgravning at fundamenter. Højden p den nye bro vil være
som den eksisterende. Der etableres frie skrninger ned mod eksisteren
de terræn og større eksisterende træer vil blive indbygget i skråningerne,
hvor det er muligt. Der etableres ny beplantning som ved det omgivende
terræn.

Det er oplyst, at den eksisterende bro er en overføring af cykelstien langs
Kimmerslevvej over Kimmerslev Møllebæk. Den eksisterende bro er en 3-
fags bjælkebro, udført med TT-elementer og in-situ støbte brovederlag at
beton. Stibroen er placeret ved siden at vejbroen, som er udført som en
1-fags pladebro i in-situ støbt beton.

Brokonstruktionen er kraftigt nedbrudt og fremstk med svære betonaf
skallinger og grove revner. Det er nødvendigt at udskifte broen for at op
retholde trafiksikkerheden.

Arbejdet forventes udført i august — september 2016 og med en udførel
sesperiode p 6 — 8 uger.



Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. janu
ar 1963 vedrørende Kimmerslev Sø.

Fredningens forml er at bevare området i dets nuværende tilstand.

Det fremgk af fredninqsafgørelsen, at der p omr&et ikke m foretages
bebyggelse eller etableres boder, master, skure, transformatortkne eller
anbringes andre skæmmende eller udsigtshindrende foranstaltninger,
ligesom terrænet skal forblive henliggende i sin naturlige tilstand, hvoref
ter afgravning eller påfyldning ikke m foretages.

Køge Kommune har i e-mail af 20. april 2016 givet udtryk for, at det er
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med fredningen.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i e-mail af 14. juni 2016 bl.a.
oplyst, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beska
digelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteomrder for de
dyrearter, der fremg& af habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Henning Bjørn Chri
stiansen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Herefter, og da udskiftning at stiboen foretages at
hensyn til trafiksikkerheden, tillader Fredningsnævnet derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemfø
res.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3 er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 r efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Mil
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jr. og
s vejledningen p Natur- og Miljoklagenævnets hjemmeside



www.nmkn.dk, Klagefristen udløber ved midnat p dagen for klagefri
stens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en helligdag, for
længes fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse at natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, ngr afgørelsen berører s
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr p 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nh ebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta
ingen kan ligeledes findes pa Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medget til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege
byret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage



meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
hø ring.

Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens 5 87, stk. 3, ikke ud
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
mtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens 5 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den
er givet.

Med venlig hilsen
/—‘

4
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ansøger Broconsult vi Simon Sivebæk (siskabroconsult.dk)
• Køge Kommune vi Kåre Schultz (kaare.schultz3koege.dk)
• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 Kø

benhavn Ø (svana@svana.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn Ø (dnçdn.dk)
• DN lokalafdeling: Køge (koegeçdn.dk)
• Friluftsrdet, (fr@friluftsraadet.dk)
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (naturdof.dk)
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Henning Bjørn Christiansen











FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
 
Torben Let Nissen 
Kimmerslevvej 13,  
4140 Borup 
 
 
 FN-ØSJ-13-2021 
 Den 19. maj 2021 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 11b, Kimmerslev By, Kimmerslev 
Beliggende: Kimmerslevvej 13, 4140 Borup 
Køge Kommunes j.nr.: (ikke oplyst) 
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
  
I e-mail af 15. februar 2021 har ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt 
om fredningsnævnets tilladelse til at opføre et drivhus. 
 
Det fremgår af ansøgningen og det medfølgende fotomateriale, at drivhu-
set skal erstatte et eksisterende drivhus på ejendommen.  
 
Det eksisterende drivhus måler 3x3 meter, og det nye drivhus ønskes 
opført med en længde på 5,11 meter, bredde på 3,68 meter og højde på 
2,87 meter. Det nye drivhus vil blive opført på samme sted som det eksi-
sterende og i forlængelse heraf. Den ønskede placering af det nye driv-
hus er den mest diskrete placering, bag skråning med buske og træer. 
 
Drivhuset opføres i malede aluminiumsprofiler (antrasitgrå), på punkt-
fundering og med nedstøbte betonrør. Der anvendes glas i ruderne. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. janu-
ar 1963 vedrørende Kimmerslev Sø.  
 
Fredningens formål er at bevare det fredede områdes tilstand således, at 
der ikke på dette må foretages bebyggelse af nogen art eller etablering af 
boder, master, skure, transformatortårne eller andre skæmmende eller 
udsigtshæmmende foranstaltninger, ligesom terrænet skal forblive 
henliggende i sin naturlige tilstand, hvorefter afgravning og påfyldning 
ikke må foretages.  
 
Køge Kommune har i udtalelse af 18. maj 2021 oplyst, at kommunen kan 
anbefale ansøgningen om et nyt drivhus til udskiftning af eksisterende 
drivhus med samme placering og en lidt større udformning end det eksi-



sterende. Kommunen vurderer, at udskiftningen af drivhuset ikke vil væ-
re til gene for udsigtspunkter eller sløre beskyttelseslinjen yderligere. 
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har navnlig lagt vægt på projektets begræn-
sede karakter, herunder at der er tale om udskiftning af et ældre drivhus, 
og på at det nye drivhus ikke vil virke skæmmende eller udsigtshæm-
mende. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

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

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  



Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

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

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 
Kopi til: 
   
Køge Kommune (raadhus@koege.dk)    
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  



Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling Køge  
(koege@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns), 
(oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk).  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Køge Kommune 
tmf@koege.dk 
 
 
 
 FN-ØSJ-45-2022 
 Den 6. oktober 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 11c, Kimmerslev By, Kimmerslev   
Beliggende: Kimmerslevvej 15, 4140 Borup 
Køge Kommunes j.nr.: (ikke oplyst)  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-62373 
 
  
I e-mails af 7. juli og 3. august 2022 har Køge Kommune på vegne af 
ejerne af ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til 
at opføre en ny garage til erstatning for en eksisterende garage, der ned-
rives, på ovennævnte ejendom.  
 
Det fremgår ansøgningen, at den nye garage får et areal på 42 m2. Den 
garage, som ønskes nedrevet, er på ca. 30 m2. Garagen ønskes opført 
med målene 7 x 6 meter og med ensidig taghældning med højde på 2,25 
til 2,8 meter. Garagen beklædes med lister, så den får tilsvarende ud-
seende som et nærtliggende skur. 
  
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. ja-
nuar 1963 vedrørende Kimmerslev Sø.  
 
Fredningens formål er at bevare det fredede områdes tilstand, således at  
der ikke på dette må foretages bebyggelse af nogen art eller etablering af 
boder, master, skure, transformatortårne eller andre skæmmende eller 
udsigtshæmmende foranstaltninger, ligesom terrænet skal forblive hen-
liggende i sin naturlige tilstand, hvorefter afgravning og påfyldning ikke 
må foretages. 
  
Køge Kommune har oplyst, at man den 16. juni 2022 har besigtiget for-
holdene, og at det er kommunens vurdering, at opførelse af den nye ga-
rage på ejendommen ikke vil være i strid med fredningens formål, da den 
erstatter en eksisterende garage og ligger ved anden bebyggelse. Der er 
beplantning imellem søen og garagen, hvilket gør, at garagen ikke påvir-
ker oplevelsen af søen som landskabselement. 
  
Kommunen har yderligere oplyst, at man er i tvivl om, hvorvidt større, 
ældre træer på ejendommen er omfattet af fredningen, der i 



fredningsteksten beskrives som en status quo-fredning. Ejerens ønske 
om at udvide den eksisterende garage mod øst, gør, at et stort egetræ 
skal fældes. Hvis fredningsnævnet vurderer, at træet er omfattet af fred-
ningen, kan Køge Kommune ikke anbefale en dispensation, og ejeren har 
da oplyst, at man så i stedet ønsker at udvide garagen mod vest, hvilket 
kommunen i så fald indstiller til.  
 
Køge Kommune har yderligere oplyst, at nærmeste Natura 2000-område 
er habitatområde H131 Køge Å ca. 2,5 km syd for den ansøgte carport. 
Køge Kommune har desuden undersøgt, hvorvidt der er kendskab til fo-
rekomster af bilag IV-arter i nærheden af det ansøgte, men indenfor en 
radius af 1 km er der ikke fundet nogen forekomster. Henset til afstanden 
til Natura 2000-områder og bilag IV-arter er det Køge Kommunes vurde-
ring, at den ansøgte carport ikke vil påvirke disse negativt. 
 
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 8. september 2022 anført, at Køge Kom-
mune har vurderet ansøgningens påvirkning af nærtliggende natura 
2000-områders udpegningsgrundlag, og at kommunen har oplyst, at der 
ikke er fundet forekomster af bilag IV-arter i nærheden. Miljøstyrelsen 
bemærker, at uanset der ikke er observeret bilag IV-arter, kan det om-
talte egetræ have bilag IV-arter tilknyttet, og træet bør undersøges kon-
kret, før der gives en evt. dispensation til fældning af træet. Miljøstyrel-
sen henviser i øvrigt til artsfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4. Træer 
med hulheder eller spættehuller, kan ikke fældes i perioden 1. novem-
ber til 31. august. 
 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Cecilie Mejl-
strup. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Herefter, og når der henses til omfanget af byggeriet 
og til, at garagen skal erstatte en nuværende garage, tillader frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte 
byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet henstiller til, at projektet gennemføres med bevarelse 
af det gamle egetræ. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der som Miljøsty-
relsen har anført oven for, ske en konkret undersøgelse af egetræet for 
bilag IV-arter forud for igangsætning af projektet. Undersøgelsen skal ske 
i samarbejde med Køge Kommune. Fredningsnævnet henleder yderligere 
opmærksomheden på artsfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, jf. oven-
for. 
 



Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

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

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 



der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

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

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 
Kopi til: 
     
Køge Kommune (tmf@koege.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling Køge  
(koege@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns), 
(oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Cecilie Mejlstrup 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Køge Kommune 
tmf@koege.dk 
 
 
 
 FN-ØSJ-45-2022 
 Den 6. oktober 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 11c, Kimmerslev By, Kimmerslev   
Beliggende: Kimmerslevvej 15, 4140 Borup 
Køge Kommunes j.nr.: (ikke oplyst)  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-62373 
 
  
I e-mails af 7. juli og 3. august 2022 har Køge Kommune på vegne af 
ejerne af ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til 
at opføre en ny garage til erstatning for en eksisterende garage, der ned-
rives, på ovennævnte ejendom.  
 
Det fremgår ansøgningen, at den nye garage får et areal på 42 m2. Den 
garage, som ønskes nedrevet, er på ca. 30 m2. Garagen ønskes opført 
med målene 7 x 6 meter og med ensidig taghældning med højde på 2,25 
til 2,8 meter. Garagen beklædes med lister, så den får tilsvarende ud-
seende som et nærtliggende skur. 
  
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. ja-
nuar 1963 vedrørende Kimmerslev Sø.  
 
Fredningens formål er at bevare det fredede områdes tilstand, således at  
der ikke på dette må foretages bebyggelse af nogen art eller etablering af 
boder, master, skure, transformatortårne eller andre skæmmende eller 
udsigtshæmmende foranstaltninger, ligesom terrænet skal forblive hen-
liggende i sin naturlige tilstand, hvorefter afgravning og påfyldning ikke 
må foretages. 
  
Køge Kommune har oplyst, at man den 16. juni 2022 har besigtiget for-
holdene, og at det er kommunens vurdering, at opførelse af den nye ga-
rage på ejendommen ikke vil være i strid med fredningens formål, da den 
erstatter en eksisterende garage og ligger ved anden bebyggelse. Der er 
beplantning imellem søen og garagen, hvilket gør, at garagen ikke påvir-
ker oplevelsen af søen som landskabselement. 
  
Kommunen har yderligere oplyst, at man er i tvivl om, hvorvidt større, 
ældre træer på ejendommen er omfattet af fredningen, der i 



fredningsteksten beskrives som en status quo-fredning. Ejerens ønske 
om at udvide den eksisterende garage mod øst, gør, at et stort egetræ 
skal fældes. Hvis fredningsnævnet vurderer, at træet er omfattet af fred-
ningen, kan Køge Kommune ikke anbefale en dispensation, og ejeren har 
da oplyst, at man så i stedet ønsker at udvide garagen mod vest, hvilket 
kommunen i så fald indstiller til.  
 
Køge Kommune har yderligere oplyst, at nærmeste Natura 2000-område 
er habitatområde H131 Køge Å ca. 2,5 km syd for den ansøgte carport. 
Køge Kommune har desuden undersøgt, hvorvidt der er kendskab til fo-
rekomster af bilag IV-arter i nærheden af det ansøgte, men indenfor en 
radius af 1 km er der ikke fundet nogen forekomster. Henset til afstanden 
til Natura 2000-områder og bilag IV-arter er det Køge Kommunes vurde-
ring, at den ansøgte carport ikke vil påvirke disse negativt. 
 
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 8. september 2022 anført, at Køge Kom-
mune har vurderet ansøgningens påvirkning af nærtliggende natura 
2000-områders udpegningsgrundlag, og at kommunen har oplyst, at der 
ikke er fundet forekomster af bilag IV-arter i nærheden. Miljøstyrelsen 
bemærker, at uanset der ikke er observeret bilag IV-arter, kan det om-
talte egetræ have bilag IV-arter tilknyttet, og træet bør undersøges kon-
kret, før der gives en evt. dispensation til fældning af træet. Miljøstyrel-
sen henviser i øvrigt til artsfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4. Træer 
med hulheder eller spættehuller, kan ikke fældes i perioden 1. novem-
ber til 31. august. 
 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Cecilie Mejl-
strup. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Herefter, og når der henses til omfanget af byggeriet 
og til, at garagen skal erstatte en nuværende garage, tillader frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte 
byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet henstiller til, at projektet gennemføres med bevarelse 
af det gamle egetræ. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der som Miljøsty-
relsen har anført oven for, ske en konkret undersøgelse af egetræet for 
bilag IV-arter forud for igangsætning af projektet. Undersøgelsen skal ske 
i samarbejde med Køge Kommune. Fredningsnævnet henleder yderligere 
opmærksomheden på artsfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, jf. oven-
for. 
 



Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

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

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 



der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

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

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 
Kopi til: 
     
Køge Kommune (tmf@koege.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling Køge  
(koege@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns), 
(oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Cecilie Mejlstrup 
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