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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

\o" '.;'. Akt:".~ •lir.
(ad/Ylth. til domm .. ko."','"

Købers }
Kredltors bo~æl:

I '.

Gade og hus nr.:
(hvor s6dant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet {or Sorø ,1mt.
c/o. DO"!/lIerkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre...~..
FREDNINGSTILBUD

.... ....\

Undertegnede ... ., ...... ftk '0&.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11" 1 ..

• ,. J ' .. ,.~ •.. .1~'.iy,.
at lade '.k"l.pvennævntEfl:m~tr, nr. frede,

I .. ••••

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til ..,. ' ..... .., •• , __.. "'Øft .. -..t.. en. , '-1. ,. AIba'" ,.. ........ r........

Jensen & KjeldskOY, A/S, KøbenhavD.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning,
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
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Mtr. lir., ejerlav, sogn;
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., eierlav,

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl;

,
'"

, "

Gade og hus lir.;
(hvor Ndanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsllævllet (O,. SOl"ø Amt.
e/f!, pOf1lll!erkontoret. Ringsted .

... - ...... .. ,
Stempel: kr. øre .". ~ ,.... .. '. "....'

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som ejer a.f matr. nr. J.. 3" J~ .. 36 ~ .......- ..
~ .14 1..' ' .. _

• ~:t:'
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at _ tit ____
- I .. __ •• ,.,. -ll 't_ S ...
...... al , 11 cr ) _,ø ..., JA --.11)\ ..
Itftpt • -.k .. , .., el" ..-s .,.. ,.
... ,. ....a.

Jensen & KJeld.k ... AIS, K.benh ....
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at lade Møute areal af ovennævnte matr. nr,• --! frede.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne mA ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der mA ikke

pA arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
o, L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01547.01

Dispensationer i perioden: 03-09-2001 - 06-06-2006



• REG.NR.UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 2001 den 3. september kl. 13.30 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Gun-
ner Nielsen, Holbæk, og det lokale medlem Jørgen Lindhardt, Skælskør,
møde i Skælskc:Jr Kommune.

Der foretoges:

F54/0l Sag om fredningsdeklaration
opr. tinglyst den 20. april 1966,
nu på matr. nre. 4 a Holten by,
Magleby og matr.nr. 31 og 33
az 0sterhoved by, Magleby.•

Der fremlagdes skrivelse af 19. juni 2001 fra Vestsjællands Amt, Natur &
Miljø, med sagens bilag, ialt 15 stk.

Mødt var:
For Skælskør Kommune politiker Richard Larsen med byplanarkitekt Kit
Eget jord.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birkedal med
Carsten Ebbekær .
For Danmarks Naturfredningsforening landskabsarkitekt Susanne Ogstrup •
tillige med lokal komiteens formand Thomas Karlsen.
Ejendommens ejer Haldor Topsøe A/S v/fabrikschef Niels Erik Kloster.
Skov- og Natur.styrelsen var indvarslet, men ikke mødt.

• Nævnets formand indledte mødet og redegjorde for den tinglyste deklarati-
ons indhold og sagens hidtidige gang. Han bemærkede, at han efter Natur-
fredningsforeningens og egne undersøgelser samt den foreløbige udtalelse
fra Skov- og Naturstyrelsen anser den tinglyste fredningsdeklaration for at
være således offentligretlig, at den ikke kan ophæves ved kommunal vedta-
gelse af en lokalplan. Lokalplanforslagets § 12.1, om at fredningsdeklara-
tionen tinglyst den 20. april 1966 ophæves anses derfor for urigtig.
Formanden tilføjede at med mindre der gøres indsigelse mod dette
synspunkt vil nævnet ikke træffe egentlig afgørelse om spørgsmålet.

Kit Egefjord og Richard Larsen forelagde projektet. Det blev herunder
oplyst, at Stigsnæs Landevej blev forlagt til sit nuværende forløb i 1963-
64. Endvidere, at den tinglyste reservation til et 400 kV ledningstrace gen-
nem det fredede plantebælte kan blive aktuel som følge af opførelse af
vindmøller på Omø.

~ Plantebæltet blev nærmere besigtiget. Det konstateredes at være i god
vækst og skønnes nu i en højde af 16-18 meter med yderligere vækstmulig-c

, heder til op mod 30 meters højde. Endvidere blev volden med en 20 meter
.... hred bevoksning mod 0sterhovedgård besigtiget. Beplantningen er etable-



e ret i begyndelsen af 1990erne og ses nu at skærme godt mod det kommen-
de Stigsnæs Industrimiljø område.

Mødet blev herefter forlagt til Skælskør kommunekontor.

Fabrikschef Kloster redegjorde nærmere for Haldor Topsøes produktion af
katalysatorer i Frederikssund. Arealet er her nu 'fuldt udbygget, hvorfor
virksomheden har erhvervet de omhandlede ca. 72 ha., hvoraf 45 ha. nu
kan udnyttes til erhvervsformå!. Virksomheden ønsker at bygge inden for
en kortere årrække, men forventer inden at påbegynde etableringen af det i
lokalplanforslaget nævnte nye plantebælte langs Stigsnæs Landevej.

Kit Egefjord redegjorde nærmere for de planmæssige aspekter ved Haldor
Topsøe A/S' kommende virksomhed på arealet. Lokalplanforslaget tilstræ-
ber, at der alene opføres kompakt byggeri i den sydlige del af arealet. Det
er aftalt med Odsherred skovdistrikt at det nuværende lille fredskovsareal
ophæves og erstattes af det nye beplantningsbælte langs Stigsnæs Lande-
vej. Herved opnås handlepligt for Haldor Topsøe vedrørende beplantnin-
gen modsat kommunens muligheder ved lokalplanen, hvorefter kommunen
kun kan stille krav om beplantning i forbindelse med en fremtidig byggetil-
ladelse.
Kommunen har forgæves søgt SEAS og Elkraft om dispensation, til bygge-
ri inden for det reserverede areal til 400 kV ledningstraceet.

Niels Erik Kloster oplyste, at virksomheden så vidt muligt ønsker at beva-
re den eksisterende bevoksning. Det byggeri der ønskes etableret i bevoks-
ningens sydlige del, nævnt i lokalplanen som delområde II ønskes dog be-
bygget parallelt med arealernes øvrige udbygning.

Kit Egefjord bemærkede, at der kræves ny lokalplan, hvis reservationen af
ledningstraceet bortfalder og der derpå ønskes byggeri til erhvervsmæssig
anvendelse på arealet, jfr. herved lokalplanforslagets § 9.11 .• Susanne Ogstrup bemærkede, jfr. de skriftlige indlæg, at Naturfrednings-
foreningen ikke finder det nord-sydgående beplantningsbælte så værdifuldt
som det øst-vestgående. Sidstnævnte ønsker foreningen i videst muligt om-
fang bevaret. Det vil endvidere være mindst belastende og mest usynligt,
hvis byggeri i delområde II påbegyndes fra vest.

Nævnet foretog votering.

Nævnet tilkendegav herefter følgende skitse til sagens afgørelse. Nævnets
endelige stillingtagen afventer dog de rnødendes bemærkninger hertil, der
om muligt ønskes modtaget af nævnet inden 4 uger efter modtagelse af
nærværende udskrift af nævnets forhandlingsprotokol:

Fredningsdeklarationen tinglyst den 20. april 1966 på arealerne forbliver
tinglyst som nu, men lolkalplanens delområde II udgår af det af deklaratio-
nen tinglyste areal og omfattes i stedet af lokalplanens regler. Dog kræves
efter lokalplanens § 9.6, ved ønske om udhuling af skovbæltet i delområde
II til brug for bebyggelse rn. v., ikke alene særskilt godkendelse af byrådet,



men også fredningsnævnets dispensation.
Snarest muligt og senest l år efter nævnets endelige afgørelse etablerer
ejeren af ejendommen, nu Haldor Topsøe A/S, det i lokalplanen skitserede
beplantningsbælte langs Stigsnæs Landevej, der bliver fredskovspligtigt.
I lokalplanens § 9.6, 2. afsnit ændres ordet "bør inden plantning" til "skal
inden beplantning". Fredningsnævnet er dog villig til efter indstilling fra
kommunen om muligheden for tilkørsel af jord, at overveje hvornår plant-
ningen kan påbegyndes.
I lokalplanens § 9. II, udgår ordene "ligesom arealerne ved bortfald af re-
servationerne kan overgå til erhvervsmæssig anvendelse". Her anføres i
stedet at "anden anvendelse kræver tilladelse fra fredningsnævnet".

Efter nogle mødedeltagere havde forladt mødet, tilføjede nævnets formand
hertil, at det i stedet bør overvejes at aflyse fredningsdeklarationen tinglyst
den 20. april 1966 af tingbogen og erstatte den af en ny tinglyst deklarati-
on med tilhørende kortmateriale, der alene har fredningsnævnet som påta-
leberettiget. Deklarationen skal omfatte den eksisterende bevoksning samt
det nye beplantningsbælte langs Stigsnæs Landevej og have et indhold om
dispentationmuligheder overensstemmende med det ovenstående anførte.

Sagen udsat.

Mødet hævet.

'~/?}d/I!~
C ~ Jørgen Lindhardt

/

/srh

Kopi sendes til:
Haldor Topsøe A/S, Kåtalysatorfabrik, Stigsnæs, 4230 Skælskør
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokal komite v/Thomas Karlsen.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 Sorø
Skælskør Kommune, Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Dommeren~rb.~s~~l ~en ~1O S E P. 2001
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 2003 den 5. marts kJ. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf
Dejløw, 0rslev og det lokalt valgte medlem Søren Clausen, Skælskør, mø-
de i Magleby, Skælskør kommune.

Der fnretngcs: /\.(t\ ..
4<~\\\~~

F62/02 ""~.,,:'" '0,... Sag om opførelse af graverhus på
d( \.-.'::::..\~.>~_~'P matr.nr. I l d Magleby by, Magleby,

/~ ~;~):;. der er omfattet af kirkeomgivelses-
h'=-\ !(J t? '& fredning tinglyst den 13. oktober 1951.
~:; .,"\\'

\,""=,1/

Der fremlagdes ansøgning af 11. september 2002 fra Roskilde Stiftsøvrig-'e hed med sagens bilag, ia1t 23 stk.

Mødt var:
For Roskilde Stiftsøvrighed, kongelig bygnings inspektør arkitekt Karsten
Rønnow,
kontorchef Helle Saxil Andersen og fuldmægtig Ida Normann.
For Skælskør provstiudvalg provst Tom Nielsen og Laurits Rævsager.
For Magleby kirkes menighedsråd Jan Nielsen, Bent Pedersen, sognepræst
Bente Koch og graver Bo ('ero.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birkedal og land-
skabsarkitekt Bo Kiersgaard.
For Danmarks Naturfredningsforening, Skælskør lokal komite Frits Rønne.

Der foretoges besigtigelse af stedet hvor graverbygningen ønskes opført.
Graveren havde med snore på pinde angivet husets placering, såvel efter
forslag af den kg!. bygningsinspektør som Vestsj ællands Amt, Natur &
Miljø.

Arkitekt Karsten Rønnow forelagde sagen. Han bemærkede, at da han be-
handlede sagen, var der et nu fjernet buskads nord for bygningen, der til-
dels ville skjule byggeriet. Han foreslår bygningen opført 2 meter sydlige-
re og lidt længere mod vest end afsat af graveren. Med en tagrejsning som
angivet på skitsetegningen, lig 35-36°vil højden på bygningen til kip blive
4, l meter. Bygningens placering vil give plads til ca. 10 parkeringsplad-
ser.

Arkitekt Jørgen Birkedal gennemgik amtets udtalelse af 12. december
2002. bilag 17. Han pegede på de karakteristiske landsbybebyggelser og
foreslog bygningen drejet 90° til en placering parallelt med vejen op mod
vejskellet og således, at tagrejsningen på byggeriet bliver 45 o. Dertil kan
der eventuelt overvejes sænkning af byggeriet med godt en halv meter.

Arkitekt Karsten Rønnow var ucning i amtets indstilling. Han fandt det
vanskeligt at opnå en tagrejsning der er lig kirkens sideskibe og de lokale
huse. Graverhuset vil i miljøet fremstå helt anderledes end landsbyhusene.

BIL



~enighedsrådet bemærkede, at det af praktiske grunde foretrækkes at byg-
nll1gen placeres som foreslået af Karsten Rønnow.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant var enig i det anførte af
amtet og indstillede en 90° drejning af huset og at dette får en tagrejsning
på 45°.

Mødet blev herefter forlagt til menighedshuset - det gamle hospital/herber-
ge, der formentlig er opført i 1500 tallet. Det blev oplyst, at det oprinde-
ligt er bygget som tiende lade, derpå er ændret til hospital og senere til
herberee. Det er gennemrestaureret i 1758.

Det blev nærmere drøftet, at graverens båse med grus og sten, ifølge pro-
jektet, foreslås t1yttet til en placering vest for vejen ved præstegårdens ud-
bygninger og om det ikke burde overvejes, at flytte hele projektet om gra-
verbygningen til indretning i disse udbygninger, hvorved der samtidig vil
blive sparet fremtidig vedligeholdelse af udbygningerne.

Provstiudvalget og menighedsrådet oplyste, at et sådant projekt havde væ-
ret overvejet, men at det ville blive alt for dyrt. Sognepræst Bente Koch
oplyste, at der oprindeligt havde været tale om 2 projekter, henholdsvis på
97 m2 og III m2 i præstegårdens udbygninger. Hun finder iøvrigt, at det
ansøgte projekt bør overvejes sænket en halv til en hel meter af hensyn til
indsynet til kirken fra den forbipasserende vej.

Provsitudvalget oplyste, at et dyrere projekt end det foreliggende ikke kan
gennemføres. Budgettet er i forvejen ret anstrengt. Såfremt det foreliggen-
de godkendes vil det kunne iværksættes medio 2004.

Menighedsrådets medlemmer tilføjede hertil, at en opførelse af graverbyg-
ningen øst for vejen vil være det mest hensigtsmæssige for graveren og vil
med etablering af handicaptoilet i bygningen give let adgang for brugere.

Nævnet foretog votering i enrum.

Nævnets afgørelse

Nævnet bemærker indledningsvis, at projektet findes betænkeligt, idet det
vil begrænse indsyner til den smukt beliggende Magleby kirke, især set fra
vejen mod nord. Nævnet ser helst en indretning af graverbygning i præste-
gårdens udlænger, enten i den nord-sydgående længe eller i den øst-vestgå-
endc. Det bør endnu engang overvejes, om en del af udlængernc økono-
misk acceptabelt kan indrettes hertil.

Nævnet finder imidlertid, under hensyn til det i fredningsdeklarationen ta-
ne forbehold, fra den oprindelige ejer, om ret til at opføre en bygning på
arealet nord for kirkegårdsmuren efter forudgående forhandling med fred-
ningsnævnet og under hensyn til, at der i bygningen indrettes handicaptoi-
ler, der bør være tæt på brugerne, ikke tilstækkeligt grundlag for at mod-
sætte sig opførelse af graverhuset på ca. 74 m2 øst for vejen.
Men nævnet finder. at bygningen bør placeres nord-syd parallelt med ve-
jen, således som af Vestsjællands Amt, Natur & Miljø og Danmarks Na-
tLlrfredninsforening foreslået. Husets tagrejsning bør være 45° lig den øv-
rige landsbybebyggelse.
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Nævnet finder herved, at indsynet til kirken fra vejen mod nord bevares i
videst muligt omfang. Dertil bevares det bedste indsyn til den smukke
middelalderlige kirkegårdsmur. Bygningens vægge bør filtses og taget be-
lægges med røde vingetegl. Mod vejen bør antallet af vinduer være få og
ikke for store og som foreslået af den kongelige bygningsinspektør v~re
kvadratiske. Eventuelt bør bygningens bundkote sænkes.

Endeligt projekt må forelægges til nævnets godkendelse forinden bebyg-
gelsens opførelse.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

~~
Søren Clausen

• Kopi af kendelsen sendes til:
Roskilde Stiftsøvrighed, Palæet. Stændertorvet 3 a, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Thomas Karlsen,
Skovvej 7, 4230 Skælskør
Arkitekt Karsten Rønnow, Jernbanevej 18,4300 Holbæk
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Att. Jørgen Birkedal,
Alleen 15,4180 Sorø
Skælskør kommune, Næstvedvej 14,4230 Skælskør
Menighedsrådet v/Ejvind Jensen, Gaden 29, 4230 Skælskør
Skælskør provsti, Hindholmvej 61, Kvislemark, 4262 Sandved
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Roskilde Stiftsøvrighed
Palæet
Stændertorvet 3 A
4000 Roskilde

Modtaget!
Skov- og Naturstyretøen

: 7 JUNI 2006

• I slaivelse af 14. februar 2005 med bilag og senere har Stiftsøvrigheden på
vegne Magleby Menighedsråd ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
et graverhus på matr. nr. 11 d Magleby by, Magleby.

Ejendommen er omfattet afkirkeomgivelsesfredning tinglyst den 13. okto-
ber 1951. Iflg. fredningen må arealerne ikke bebygges eller beplantes med
højstammede træer m.v. Den daværende ejer har i forbindelse med frednin-
gen forebeholdt sig ret til på arealet nord for kirkegårdsmuren, at opføre en
bygning eiler forudgående forhandling med fredningsnævnet.

Foranlediget af Stiftsøvrighedens oprindelige ansøgning om graverhus fore-
tog nævnet den 5. marts 2003 besigtigelse og forhandling på ejendommen.
Nævnet traf sålydende afgørelse:

•
"Nævnet bemærker indledningsvis, at projektet findes betænkeligt, idet det
vil begrænse indsynet til den smukt beliggende Magleby kirke, især set fra
vejen mod nord. Nævnet ser helst en indretning af graverbygning i præste-
gårdens udlænger, enten i den nord-sydgående længe eller i den øst-vestgå-
ende. Det bør endnu engang overvejes, om en del afudlængeme økonomisk
acceptabelt kan indrettes hertil.

Nævnet finder imidlertid, under hensyn til det i fredningsdeklarationen tagne
forbehold, fra den oprindelige ejer, om ret til at opføre en bygning på arealet
nord for kirkegårdsmuren efter forudgående forhandling med fredningsnæv-
net og under hensyn til, at der i bygningen indrettes handicaptoilet, der bør
være tæt på brugerne, ikke tilstrækkeligt grundlag for at modsætte sig opfø-
relse af graverhuset på ca. 74 m2 øst for vejen.
Men nævnet finder, at bygningen bør placeres nord-syd parallelt med vejen,
således som af Vestsjællands Amt, Natur & Miljø og Danmarks Naturfred-
ningsforening foreslået. Husets tagrejsning bør være 45 grader lig den øvrige
landsbybebyggelse.

Nævnet finder herved, at indsynet til kirken fra vejen mod nord bevares i vi-
dest muligt omfang. Dertil bevares det bedste indsyp til den smukke middel-
alderlige kirkegårdsmur. Bygningens vægge bør filtses og taget belægges

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 2216

Journal m. F 10/05
Deres J.m. 83665

Den 6. juni 2006
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med røde vingetegl. Mod vejen bør antallet af vinduer være få og ikke for
store og som foreslået af den kongelige bygningsinspektør være kvadratiske.
Eventuelt bør bygningens bundkote sænkes.

Endeligt projekt må forelægges til nævnets godkendelse forinden bebyggel-
sens opførelse".

Nævnets afgørelse blev ikke påklaget til Naturklagenævnet.

Stiftsøvrigheden ses nu at have ansøgt om stort set det samme projekt, som
nævnet afslog i sin afgørelse af 5. marts 2003.
Det nu ansøgte projekt findes for såvidt angår koten på byggeriet, og tag-
hældningen på 45 grader, at kunne overholde nævnets tidligere afgørelse.
Men det nye projekt er fortsat øst-vestvendt og ikke som krævet af nævnet
nord-sydvendt. Endvidere er det nu ansøgte graverhus, knap 4 m2 mindre
end det tidligere ansøgte, og er nu ca. 70 m2 stort. Graverhuset vil få en tag-
højde på 4,7 m over terræn .

• På grundlag af udtalelser af8. marts 2005 fra Vestsjællands Amt, Natur &
Miljø og af ll. marts 2005 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalko-
miteen i Skælskør kommune, forespurgte fredningsnævnet i skrivelse af 5.
april 2005 Stiftsøvrigheden, om ansøgningen blev fastholdt eller om projek-
tet ændredes i overensstemmelse med nævnets afgørelse af 5. marts 2003
og udtalelserne fra Natur & Miljø og Danmarks Naturfredningsforening.

Tskrivelse af 8. februar 2006 med bilag har Stiftsøvrigheden på menigheds-
rådets vegne fastholdt det nye projekt. Samtidig vedlagdes visualisering af
graverhusets placering, og der blev tilsendt et billede, der viser en forlængst
nedrevet bygning, der gøres gældende at have haft stort set samme beliggen-
hed, som den nu ansøgte graverbygning vil få.

Nævnet har påny forelagt projektet, nu med visualiseringen, til udtalelse i
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø og Danmarks Naturfredningsforening.-• I skrivelse af 9. marts 2006 har D.N.'s lokalkomite i Skælskør kommune ud-
talt:

"Vi har senest efterlyst en visualisering af byggeprojektet. Lokalkomiteen
har den 22. februar 2006 modtaget et brev fra Fredningsnævnet, hvori en vi-
sualisering var vedlagt. Lokalkomiteen er imidlertid ikke tilfreds med visua-
liseringen, idet den er udført fra en vinkel, hvorfra graverhuset er skjult bag
en beplantning. Endvidere er en alternativ placering ikke skildret.

Lokalkomiteen har selv eksperimenteret med et par visualiseringer, og uden
at foregive, at de skulle være korrekte i målestoksforhold m.m., så mener vi,
at de viser det problematiske ved at opføre bygningen på den ønskede måde.

Lokalkomiteens holdning er derfor uforandret:
1. Den eksisterende præstegårdslade bør kunne ombygges, så den kan

huse de nødvendige funktioner.
2. Hvis der skal bygges nyt, skal bygningens facade vende ud mod vejen,

således at det kun er gavlen, der er synlig når kirken beskues fra nord.
Denne placering giver også et frit udsyn mellem den smukke kirke og



~, den ønskede nyopførelse. Et frirum der understøttes af den synlige tag-
hældning".

e I skrivelse af3. maj 2006 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø udtalt:

"Det er fortsat amtets vurdering, at en nord-sydvendt bygning, som tilladt af
Fredningsnævnet, er den bedste løsning for at opnå en god helhedsvirkning
med kirken, og således at den nye bygning ikke bliver for dominerende.
Særligt kirkens motiv med sideskibene tilgodeses på denne måde, og ople-
velsen af kirken fra nord bliver ikke påvirket i samme grad som ved en øst-
vestvendt bygning, da der skabes "luft" visuelt mellem kirken inkl. kirke-
gårdsmuren og den nye bygning. Med hensyn til vinduemes udformning, er
dette efter amtets mening ikke det springende punkt. En løsning med kva-
dratiske vinduer vil sandsynligvis være udmærket, hvis det skulle blive aktu-
elt".

Nævnets afgørelse:

Nævnet finder fortsat ikke grundlag for at imødekomme projektet om opfø-
relse af en graverbygning med den angivne beliggenhed i øst-vestlig retning.
De i forhold til nævnets afslag den 5. marts 2003 foretagne mindre ændrin-
ger i projektet giver ikke grundlag for en ændret holdning fra nævnets side.
Om nævnets begrundelse for ikke at imødekomme det ansøgte henvises der-
for til nævnets afgørelse af 5. marts 2003, der ovenfor i afgørelsen er citeret.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen 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 deri påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk ~,

Gebyret tilbagebetales, hvis De får ~elt ~~elvis medhold i D re

€Æo. .,,/ , ~ ~O• .lJo I _,IJ , ~,.. r~f

~ ~ /'/"1/~
Søren Clansen FWg Jørgensen jl. ej

http://www.nkn.dk
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