
Afgørelser - Reg. nr.: 03438.00

Fredningen vedrører: Tjørneholm Kyst

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 01-12-1965

Fredningsnævnet 08-08-1964

Kendelser

Deklarationer

03438.00



OVERFREDNINGSNÆVNET>



'I

REG. N9 3 Y3 g

U D S K R I F T

a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOLo

År 1965, den lo december 1965, afsagde Overfrednings-
nævnet følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1762/64 angående fredning af de af Højby kommune
erhvervede fra matr. nr. 9 og 4 Q, Ebbeløkke by, Højby sogn, ud-
stykkede parceller,matr. nr. 9 ~ og 4 ~, samt af den gårdejer
Ebbe Hagelund Jensen, Ebbeløkke pr. Lumsås, tilhørende parcel,
matro nr. 4~, sammesteds.

I den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den
80 august 1964 afsagte kendelse hedder det:

"Ved slutseddel af 2. februar 1962 har Højby kommune
erhvervet en mellem den offentlige bivej og stranden beliggende
parcel på 16000 kvadratalen af ejendommen matro nr. 9 og 4 Q Eb-
beløkke by, Højby sogn for en købesum af 20.000 kro med det for-
mål at skabe adgang til stranden for sognets beboere. Købet er
godkendt af Holbæk amtsråd.

Parcellens beliggenhed fremgår af vedhæftede udsnit
af matrikelkortet.

Kommunen har nu rejst fredningssag med hensyn til det
pågældende areal under anbringende af, at det må anses for af
væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv, at dette, der
er et af de sidste arealer, der er mulighed for at erhverve ved
stranden~ og som dertil ligger umiddelbart op til offentlig vej,
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gøres tilgængeligt for almenheden.

Nævnet har besigtiget arealet sammen med sognerådets
medlemmer.

Det er herunder konstateret, at en mellem den oven-
nævnte parcel og havet beliggende grund: matr. nr. 4 § Ebbeløkke
by, Højby sogn næsten er skyllet i havet og således næppe eksi-
sterer mere. Sognerådet har erklæret, at man også vil afkøbe
ejeren denne, såfremt en opmåling skulle vise, at der eventuelt
er nogle få kvadratmeter tilbage af grunden.

Sognerådet har under besigtigelsesmødet oplyst, at
man, såfremt kommunen kan opnå forde*ing af udgifterne ved er-
hvervelsen af arealet, er villig til at lade tinglyse en frednings-
deklaration på arealet, hvorefter offentligheden i almindelighed
får adgang til færdsel og ophold på samt badning fra arealet,
dog uden ret til camping. Kommunen er i så fald tillige villig
til for egen regning at foranledige udført de fornødne sanitære
anlæg og eventuelt sørge for parkering.

Idet nævnet finder, at det af hensyn til befolkningens
friluftsliv er af væsentlig betydning for almenheden, at der åb-,

nes adgang til omhandlede areal stor~ ca. 16000 kvadratalen,
bestemmes:

Den rejste sag om fredning af den ovennævnte parcel
af ejendommen matr. nr. 9 og 4 Q Ebbeløkke by, Højby sogn vil
være at fremme, således at der pålægges parcellen følgende

s e r v i t u t :

l.

må
Ej~ndommen skal henligge i sin nuværende tilstand og

ikke opdyrkes eller beplantes.
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På arealet må ikke opføres bygninger, derunder indbe-
fattet skure, kiosker, boder, lysthuse, badehuse o. lign., ej
heller må der anbringes hegn, master o. lign. uden nævnets sam-
tykke, hvorved bemærkes, at Højby sognekommune har forbeholdt
sig ret til at opføre en toiletbygning og indrette en parkerings-
plads. Inden toiletbygningen opføres, skal tegninger og beskri-
velse forelægges nævnet til godkendelse.

3.
Der tillægges almenheden ret til at færdes og opholde

sig på arealet og at bade fra dette, medens camping og båltæn-
ding ikke er tilladt.

4.
Al færdsel og ophold på arealet sker i øvrigt efter

fredningsnævnet s nærmere bestemmelse og under iagttagelse af de
ordensforskrifter, som dette måtte foreskrive.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk
amt.

Servitutten vil være at tinglyse med respekt af de på
ejendommen hvilende byrder og servitutter.

For servitutpålægget ydes der en erstatning på 18.000
kr ••

Af erstatningen udredes 3/4 af statskassen og 1/4 af
Holbæk amtsfond og de i Holbæk amt beliggende købstadkommuner,
jfr. naturfredningslovens § 17."

Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens § 19,
tt stk. 3, forelagt Overfredningsnævnet,som den 27. november 1964

har foretaget besigtigelse i sagen og har forhandlet med repræ-
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sentanter for Højby kommune, fredningsplanudvalget og frednings-
nævnet.

Ved besigtigelsen konstateredes ~et, at der mellem
det af fredningsnævnet fredede areal, nu matr. nr~ 9 b og 4 if,
og havet er beliggende et smalt areal, matr. nr. 4 ~, stort
1280 m2, tilhørende gårdejer Ebbe Hagelund Jensen. Man fandt, at
dette areal på grund af sin beliggenhed burde indgå i frednings-
området. Overfredningsnævnet kunne i øvrigt tiltræde den af fred-
ningsnævnet afsagte kendelse, idet man herved har taget i betragt- .
ning, at Højby kommune har erklæret sig villig til for egen reg-
ning at foranledige udført de fornødne sanitære anlæg og eventu-
elt sørge for parkeringsplads.

Den i foranstående servitut, post 2, indeholdte be-
stemmelse om opførelsen af en toiletbygning begrænses til kun at
omfatte de Højby kommune tilhørende parceller, matr. nr. 9 ~ og
4 2f Ebbeløkke by, Højby sogn.

Da mindelig overenskomst om erstatningen ikke har
kunnet opnås med gårdejer Ebbe Hagelund Jensen, har Overfrednings-
nævnet i henhold til naturfredningslovens § 20 anmodet taksations-

tt kommissionen om at fastsætte erstatn~~gen, og kommissionen har
herefter ved en den 16. september 1965 afholdt taksationsforret-
ning fastsat erstatningen til 800 kr ••

Et kort nr. HO 134, udvisende grænserne for det frede-
2de område, ca. 7.200 m , er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m ID e s
Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den

8. august 1964 afsagte kendelse stadfæstes med foranstående æn-
dring.

Der tillægges i erstatning Højby kommune et beløb på
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18.000 kr. og gårdejer Ebbe Hagelund Jensen 800 kr •• Erstatnings-
beløbene forrente s med 6 % p. a. fra den 8. august 1964 til beta-
ling sker.

Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og med 1/4
af Holbæk amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkom-
muner i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed

be1kræftes~ /1\ . r'.:: V..A./\,.
\ J. Fisker.
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REG. NR. J '1J,f
Fr.j.nr. 243/1964.

KENDELSE:

vedr. fredning af en parcel af ejendommen
matr. nr. 9 og4 c Ebbeløkke by, Højby sogn,
afsagt af fredningsnævnet for Holbæk amt.
den 8. august 1964.

Ved slutseddel af 2/2 1962 har Højby kommune erhvervet en mel-
lem den offentlige bivej og stranJen beliggende parcel på 16000
kvadratalen af ejendommen matr. nr. 9 og 4- c Ebbeløkke by, Højby
sogn for en købesum af 20.000 kr. med det formål at skabe adgang til
stranden for sognets beboere. Købet er godkendt af Holbæk Amtsråd.

Parcellens beliggenhed fremgår af vedhæftede udsnit af matrikel-
kortet.

Kommunen har nu rejst fredningssag m.h.t. det pgl. areal under
anbringende af, at det må anses for af væsentlig betydning for be-
folkningens friluftsliv, at dette, der er et af de sidste arealer,
der er mulighed for at erhverve ved stranden, og som dertil ligger
umiddelbart op til offentlig vej, gøres tilgængeligt for almenheden.

Nævnet har besigtiget arealet sammen med sognerådets medlemmer.
Det er herunder konstateret, at en mellem den ovennævnte parcel

og havet beliggende grund: matr. nr. 4- a Ebbeløkke by, Højby sogn
næsten er skyllet i havet og således næppe eksisterer mere. Sogne-
rådet har erklæret, at man også vil afkøbe ejeren denne, såfremt en
opmåling skulle vise, at der eventuelt er nogle få kvadratmeter til·-
bage af grunden.

Sognerådet har under besigtigelsesmødet oplyst, at man, såfremt
kommunen kan opnå fordeling af udgifterne ved erhvervelsen af arealet,
er villig til at lade tinglyse en fredningsdeklaration på arealet,
hvorefter offentligheden i almindelighed får adgang til færdsel og
ophold på samt badning fra arealet, dog uden ret til camping. Kom-
munen er i så fald tillige villig til for egen regning at foranle-
dige udført de fornødne sanitære anlæg og eventuelt sørge for par-
kering.

Idet nævnet finder, at det af hensyn til befolkningens frilufts-
liv er af væsentlig betydning for almenheden, at der åbnes adgang
til omhandlede areal stort ca. 16000 kvadrat alen ,

bestemmes:
Den rejste sag om fredning af den ovennævnte parcel af ejendoEmen

matr. nr. 9 og4 c Ebbeløkke by, Højby sogn vil være at fremme, således
at der pålægges parcellen følgende:

s e r v i t u t:

l.
4" Ejendommen skal henligge i sin nuværende tilstand og må i~ce op-

dyrkes eller beplantes.
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på arealet må ikke opføres bygninger, derunder indbefattet skure,

kiosker, boder, lysthuse, badehuse o.lign., ej heller må der anbringes
hegn, master o.lign. uden nævnets samtykke, hvorved bemærkes, at
Højby sognekommune har forbeholdt sig ret til at opføre en toiletbyg-
ning og indrette en parkeringsplads. Inden toiletbygningen opføres,
skal tegninger og beskrivelse forelægges nævnet til godkendelse.

3.
Der tillægges almenheden ret til at færdes og opholde sig på

arealet, og at bade fra dette, medens camping og båltænding ikke er
tilladt.

4.
Al færdsel og ophold på arealet sker iøvrigt efter fredningsnæv-

nets nærmere bestemmelse og under iagttagelse af de ordensforskrifter,
som dette måtte foreskrive.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amt.
Servitutten vil være at tinglyse med respekt af de på ejendommen

hvilende byrder og servitutter.
For servitutpålægget ydes der en erstatning på 18.000 kr.

Af erstatningen udredes 3/4 af statskassen og 1/4 af Holbæk Amts-
fond og de i Holbæk amt beliggende købstadkommuner, jfr. naturfred-
ningslovens § 17.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amt, den 8. august 1964.

Bærentsen. Axel Winther.Niels Andersen.
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