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Forhandlingsprotokollen for Frednin6snævnet
for

Holbæk Amtsraadskreds.

Undertegnede Gaardejer Svend Jensen af Gislinge bestemmer
herved med bindende Virkning for mig og senere Ejere, at den Del af
min tilhørende Ejendom Matr.Nr.8a af Gislinee By, Gislinge Sogn, be-
liggende sydøst for Gislinge Kirke gr~nsende mod Vest op til Skolens I

Grund og Kommunens Sportsplads, og som drives af mig paa landbrugs-
mæssig Vis fredes som nedenfor nærmere angivet.

Paa Omraadet maa ingensinde opføres Bebyggelse eller foretages
udsigtsødelæggende Beplantning eller Hegning.

Dog kan en Kilde løbende fra Jordstykkets sydlige Grænse i
Flugt med Sportspladsen til Skolens Grund overdrages til Kommunen
til eventuel Udvidelse af dennes Sportsplads, dog efter nærmere For-
handling med Danmarks Naturfredningsforening.

Paataleret efter denne Deklaration tilkommer Ejeren, Natur-
fredningsn~vnet for Holbæk Amt samt Danmarks Naturfredningsforening
i Forening eller hver for sig.

Nærværende Deklaration vil være at tinglyse som Servitut paa
min ovennævnte Ejendom.

Gislinge, den 2.Maj 1943
Svend Jensen

Til Vitterlighed:
Som Vitterlig om Dateringens og Underskriftens Rigtighed.

A.Holmegaard Andersen Astrid Andersen
Gislinge, den ?Maj 1943

Tinglyst den 6.Scpte~ber 1943.
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REG.NR. O~8to.oo

UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

, M(l(iti-i~X)'t i
;:>kOv- o~JNdiurstyre/sen

3 1 AUG. 20D1

År 2001 den 20. august kl. 13.30 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Gun-
ner Nielsen, Holbæk, og det lokale medlem John Danielsen, Svinninge,
møde i Svinninge Kommune.

Der foretoges :

Fl7101 Sag om lokalplanforslag
for parkeringsplads,
legeplads og fælled i
Gislinge bymidte omfat-
tende matr. nr. 8 ce Gis-
linge by, Gislinge.

Der fremlagdes skrivelse af 27. februar 2001 fra Vestsjællands Amt, Natur
& Miljø, bilag A med underbilag 1-7.
Svinninge kommunes lokalplanfor-slag tilsendt nævnet den 3. august 2001,
bilag B.
Nævnets indkaldelsesskrivelse af 6. august 2001, bilag C.

Mødt var:
For Svinninge kommune, politikerne Claus Niehøj, Jørgen Has og Inge
Kjeld med afdelingsleder Bo Gabe.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Ole Skude.
For menighedsrådet formanden Lars Friis.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Erling Frederiksen.

Nævnets formand indledte mødet og gennemgik fredningsdeklarationerne
tinglyst på ejendommen henholdsvis den ~ marts 1943 med nævnet og
Danmarks Naturfredningsforening som påtaleberettiget og den 10. decem-
ber 1952 med nævnet og menighedsrådet som påtaleberettiget.

Bo Gabe forelagde lokalplanforslaget. Der vil under § 6, bebyggelse i 3.
linie blive indføjet "i område 2 A og 2 B ". Han er enig i, at forslaget ikke
har nogen bonusvirkning, således at deklarationerne uanset vedtagelse af
lokalplanforslaget fortsat er gældende.

Arealet blev nærmere besigtiget.

•
Ole Skude gennemgik Natur og Miljøs skrivelse med bilag af 27. februar
200 l. Amtet har ingen indvending mod parkeringsplads med beplantning
og belysning som angivet, når højden på 1 meter ikke overskrides. Deri-
mod findes der ikke grundlag for hegning i en højde på 1,5 meter på fælle-
den omkring en legeplads. SCANNE1
Lars Friis bemærkede, at menighedsrådet ikke finder gener ved projektet.

Skov~oteNi~ttl~F~iW~nfor flere parkeringspladser til kirkelige handlinger.
J.nr. SN 2001 ~\ ~ \ \ \ L.l - C:' C' (; \
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Der er ikke indvending mod hegning i form af trådhegn i en højde af max
1,5 meter.

Erling Frederiksen bemærkede, at naturfredningsforeningens lokalkomite
først behandler sagen den 23. august 200 l. Men han har betænkeligheder
ved hegning omkring legepladsen. Han finder i stedet, at boldbanen bør
flyttes 5-10 meter mod vest, hvorved der kan indrettes legeplads uden for
det fredede areal.

Ole Skude bemærkede nu, at Natur & Miljø som en subsidiær løsning - og
under hensyn til at parkeringsanlægget er udflydende - finder at der i en
zone på for eksempel 20 meters bredde øst for skolen tillades parkering
mod nord og legeplads mod syd.

Erling Frederiksen bemærkede hertil, at han finder denne løsning mere til-
talende end det oprindelige projekt.

Kommunens repræsentanter fandt, at en sådan subsidiær løsning godt kan
tiltrædes af kommunen, blot der gives mulighed for hegning omkring le-
gepladsen.

,
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I
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Nævnets medlemmer foretog votering i enrum.

Nævnets afgørelse:

Nævnet finder ikke, at indretning af parkeringsplads til det angivne for-
mål, samt indretning af legeplads efter de angivne retningslinier er i strid
med formålet med fredningsdeklarationerne tinglyst den 6. marts 1943 og
den 10. december 1952. Nævnet finder dernæst den af Natur & Miljøs re-
præsentant foreslåede subsidiære løsning som bedst egnet til at tilgodese
fredningen, hvorfor der dispenseres til følgende i medfør af narurbeskyttel-
ses lovens § 50, stk. 1:

I en bredde af 18 meter mod øst regnet fra den nye SFO institutions hus-
gavl mod øst tillades indrettet mod nord en parkeringsplads og mod syd en
legeplads, alt på matr.nr. 8 ce Gislinge by, Gislinge.

Der tillades hegning indtil en højde af 1,5 meter omkring legepladsen, når
hegningen ikke etableres nordligere end 20 meter syd for sydflugten af
SFO bygningen.
På parkeringspladsen tillades beplantning og belysning i en maksimal høj-
de af l meter og iøvrigt overensstemmende med retningslinierne fastsat i
forslaget tillokalplan.

I
I
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2 .
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af
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gøreisen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klage fristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende

hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Sagen sluttet.

q;;fI!I;J~
Gunner Nielsen
;
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Kopi af kendelsen sendes til:
Svinninge Kommune, Teknisk afd., Kalundborgvej 15,4520 Svinninge
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite 'v/Erling Frederiksen,
Landevejen 26, 4532 Gislinge.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Dommerenc:::~im sted, den11.c~9D')l-:= LC1C'-;{

\' t-.,;il '"z5L '
Sonja . Hansen'--

oass.
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