
•

Afgørelser - Reg. nr.: 01635.01

Fredningen vedrører: Sønderup Kirke

Domme

Taksations kom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævn~t

Fredningsnævnet 20-06-1951

01635.01

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

I
liIIl



D

I

REG. NR. A.u-/P ~ol
It . t. '/....J

800111110,..
tormulu

Justitsminister~ets genpartpapir.

I nif 'J.J ~l ...... 1"ltJf ' ~ '., l ...... ,.~ _J~.J[J.JII!lr 'dl I I

l,] dlll~ 'l~}: f\ l 'L L ~ 1 \li'Jll l... 1::1 t flt~; j dll" '(' ': t, II jl 01::-:1' H)tu [t-1 {.J'...,:11

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

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

sogn.

l a, Sønderup by og sogn. Akt: Skab I Ir.
(ruJtyl4" øf dommerk.nt.ret)
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Gade og hus nr.:
(hvor aldant lindes)

: . " .. l l .,t A"meldere",~ navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.
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Undertegnede meniBhedorådene for Sønderup og Nordrup sogne

tilbyderherved som ejer af matr.nr. I 1,,a.., r S,ønli~l;1+};L:P;Y;'.1I9&·;f3P/1ll'

at lade nedennævnteareal af ovennævntematr.nr. frede.

Arealernebeskrivessåledes:

1. den til Sønd\...rup præstegård hørende gårdsplads øg have øst Of.

syd for ldrken.
2. d,;l1 del uf (ll'eulet, d, r liGGer indenfor en linie af 150 (eet

hu .dredf'femti) meter vest for 3ønderup kir'kegl1rdsmur.
3. d ..n del af arealet, d8l' li~ger indenfor en linie af 100 (eet

hundred,;) liIoter nord for DOr;nevejen fra Sønderup til lande-
vejen Sla~else-N~;købin;3 Sj. og 150 (eethundredefemti) meter
vest fOL' sor.:,nevejen fra Sønder'up til Hellelev.

4. den del af arealet, der lig/.,er indenfor en linie af 150 (eet
lnmdredefemti) meter nord for Sønderup kirkeg~rdsmur.

Fredningenhar følgendeomfang:
Arealernemå ikke bebyggesell~rbeplantesmed højstammedetræer, og der må ikke

på arealernegravesgrus eller anbringes transformatorstationer,telefon-og telegrafmaster
o.L, skure, udsalgssteder,isboder, beboelsesvogneog efter nævnets opfattelseskønheds-
forstyrrendegenstande.

~~~ Den på arealet liggende forpagt erboli
må kun tilbygE;es ellel~ r.;eno.'føres, efter a;t tegninger har været
forelagt de pf'..to.lebe1:etticede til Godkendelse. Ved opførelse af
nyby[~nLnger skal tegninr.;eJ ligeledes forinden være forelaGt de

pL,ta~ :bel'cttier.;ede til gouLcl1c1tllse.
Jenaen a Kleldltov, AIS, KøbenhaYD.
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Sønderup den 29 6 1951.

J9.~S,Ba~ee. . Jena A l~ae~-Jensen.
1...1 l j ti :.! 1 (( ~ i·... l.... 1 . 'l U .:l ~j •I

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den. 2°/.6 r.1951~, , 1',1'.-11 L>J,ydliJ

Urban Petersen.
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JH Rådgivning as 
Parkvænget 25 
4200 Slagelse 
 
 
Att.: Hans Henriksen 
jh@jhraadgivning.dk   
 
 
 
       
       
       
     
     
        FN-VSJ-076-2019 
       MST-511-01369 
 
       Den 28. november 2019   
 
   
Ved mail af 1. september 2019 har du på vegne Sønderup, Nordrup og Gudum Sogns Menighedsråd 
rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vestsjælland vedrørende etablering af handicaprampe og 
udvidelse af trappe på gårdspladsen ved Sønderup Præstegård på matr.nr. 1a Sønderød by, Sønde-
rød, beliggende Sønderupvej 4, Sønderød, 4200 Slagelse. 
 
Der er yderligere søgt om at måtte opføre en carport med redskabsrum. Denne ansøgning behandles 
særskilt. 
 
I ansøgningen om trappe og handicaprampe oplyses bl.a.: 
  

Belægning på ny rampe udføres som eksist. belægning ført frem til handicaptoilet i sidebyg-
ning. Belægningen er 30x30 cm fliser med chaussesten mellem fliser.  

 
I brev af 21. november 2019 oplyses det: 

 
Efter sidste fremsendte ansøgning om dispensation fra JH Rådgivning as af 01.09.2019 er der 
ændret lidt i rampeudformningen, trappen er også ændret, efter kommentar fra Bygningskon-
sulent Michael Madsen, der jf. bygningsreglementet pkt. om adgangsforhold, kræver, at der 
bliver håndliste i hver side af rampen, og at der etableres hjulværn, så kørestole/rollatorer ikke 
kører ud over kanten af rampen. Ligeledes sikres trappen, så der ikke kan køres ud over kan-
ten.  
  
På vedlagte tegninger fremgår hvorledes rampe og trappe er ændret.  
  
Tegningerne er nedfotograferede. Tegning nr. 100.2G, Stueplan – nyt kontor mv., mål 1:50 
(rampe er tegnet på plan). Tegning nr. 100.4B, Stueplan – ny udv. trappe, mål 1:50.  

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

mailto:jh@jhraadgivning.dk
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Ovenstående fotos er fremsendt til nævnet af provst Ulla Thorbjørn Hansen den 21. november 2019. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse, har i mail af 25. november 2019 meddelt, at forenin-
gen ingen kommentarer eller indvendinger har til etablering af ny trappe og handicapadgang. 
 
Slagelse Kommune har ikke udtalt sig imod ansøgningen. 
 
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 10. oktober 2019 fra Miljøstyrelsen, som bl.a. udta-
ler: 

 
”… 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. 
naturbeskyttelseslovens §33, stk.4. 
 
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om tek-
nisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation 
til det ansøgte eller det modsatte. 
  
Der søges om tilladelse til etablering af en handicaprampe i tilknytning til et eksisterende 
handicaptoilet; udvidelse af en trappe, hvor nyt præstekontor etableres, samt opsætning af en 
carport med redskabsrum. 
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Det ansøgte er beliggende på matrikel nr. 1a Sønderup By, Sønderup. Den pågældende ejen-
dom er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 20.6.1951 om fredning af arealer ved Søn-
derup Kirke jf. nedenstående uddrag af kendelsen: 
  
Arealerne beskrives således: 

1. den til Sønderup præstegård tilhørende gårdsplads og have øst og syd for kirken. 
2. den del af arealet, der ligger indenfor en linie af 150 (eethundredefremti) meter vest 

for Sønderup kirkegårdsmur. 
3. den del af arealet, der ligger indenfor en linie af 100 (eethundrede) meter nord for 

sognevejen fra Sønderød til landevejen Slagelse-Nykøbing Sj. og 150 (eethundrede-
femti) meter vest for sognevejen fra Sønderød til Hallelev. 

4. den del af arealet, der ligger indenfor en linie af 150 (eethundredefemti) meter nord for 
Sønderup kirkegårdsmur. 

Af kendelsen fremgår det desuden, at: 
Arealerne ikke må bebygges eller beplantes, og at der ikke må opsættes skure, udsalgssteder 
oa. efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande samt at ”Den på arealet liggende 
forpagterbolig må kun tilbygges eller genopføres, efter at tegninger har været forelagt de påta-
leberettigede til godkendelse. Ved opførelse af nybygninger skal tegninger ligeledes forinden 
være forelagt de påtaleberettigede til godkendelse.”  
  
På nedenstående kortudsnit (Kort 1) vises den omtrentlige placering af trappe og handicap-
rampe med en rød prik (kortet er vedhæftet). Fredet areal er vist med skravering:  
  

 
  
... 
 
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  
...” 
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Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Etablering af handicaprampe og en ny trappe er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom 
de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold angiveligt ikke taler mod at give 
dispensation.  
 
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til den ansøgte etablering af handicaprampe 
og en ny trappe som angivet i ansøgningen 
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 
 
 

Ole Stryhn 
 formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se 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 klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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JH Rådgivning as 

Parkvænget 25 

4200 Slagelse 
 

 

 

Att.: Hans Henriksen 

jh@jhraadgivning.dk   
 

 

 

       
       
       
     
     

        FN-VSJ-076-2019 

       MST-511-01369 

 
        Den  15. maj 2020  

 

   

Ved mail af 1. september 2019 har du på vegne Sønderup, Nordrup og Gudum Sogns Menighedsråd 

anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der etableres en handicaprampe og sker udvidelse af en 

trappe på gårdspladsen samt opstilles en ny carport med redskabsrum ved Sønderup Præstegård på 

matr.nr. 1a Sønderup by, Sønderup, beliggende Sønderupvej 4, Sønderød, 4200 Slagelse. 

 

Fredningsnævnet traf den 28. november 2019 afgørelse for så vidt angår udvidelse af trappen og 

etableringen af handicaprampen, mens carport med redskabsrum blev udskudt til særskilt afgørelse, 

til efter at fredningsnævnet havde foretaget besigtigelse på stedet. 

 

Ved en besigtigelse den 16. januar 2020 tilkendegav fredningsnævnet, at nævnet principielt kan 

godkende den ønskede placering af en carport med udhus, men at nævnet inden en endelig godken-

delse ønsker at modtage et færdigt forslag til udformningen af en carport med et udhus og med be-

skrivelse af ønskede materialer og farver. Nævnet tilkendegav også at ville foretrække, at carport og 

udhus opføres som en muret bygning, der er tilpasset de omgivende bygninger, kirken og præstebo-

ligen, og som har et rødt tegltag. Andre materialer vil dog efter omstændighederne kunne godken-

des. 

 

Du har med mail af 21. april 2020 fremsendt et forslag til en muret garage med en facade lig præste-

boligens og med et tag med røde vingetegl, og det oplyses, at dette forslag er godkendt af provst 

Ulla Thorbjørn Hansen, af præstegårdskonsulent Michael Madsen, arkitekt MAA, samt af menig-

hedsrådene. 

 

I den medsendte tegning, nr. 101A dateret 20.04.2020, er det oplyst, at facaden opføres med 108 

mm facadesten til filtsning og malerbehandling i farve og overflade som præstegården. Taget udfø-

res med rød vingetagsten. Der isættes en hvid ledhejseport og en hvid facadedør.  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:jh@jhraadgivning.dk
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Den medsendte tegning viser bl.a.: 
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Nedenstående fotos er fremsendt til nævnet af provst Ulla Thorbjørn Hansen den 21. november 2019. 
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Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 10. oktober 2019 fra Miljøstyrelsen, som bl.a. udtaler: 

 

”… 

Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. 

naturbeskyttelseslovens §33, stk.4. 

 

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om tek-

nisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation 

til det ansøgte eller det modsatte. 

  

Der søges om tilladelse til etablering af en handicaprampe i tilknytning til et eksisterende han-

dicaptoilet; udvidelse af en trappe, hvor nyt præstekontor etableres, samt opsætning af en car-

port med redskabsrum. 

 

Det ansøgte er beliggende på matrikel nr. 1a Sønderup By, Sønderup. Den pågældende ejen-

dom er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 20.6.1951 om fredning af arealer ved Søn-

derup Kirke jf. nedenstående uddrag af kendelsen: 

  

Arealerne beskrives således: 

1. den til Sønderup præstegård tilhørende gårdsplads og have øst og syd for kirken. 

2. den del af arealet, der ligger indenfor en linie af 150 (eethundredefremti) meter vest 

for Sønderup kirkegårdsmur. 

3. den del af arealet, der ligger indenfor en linie af 100 (eethundrede) meter nord for sog-

nevejen fra Sønderød til landevejen Slagelse-Nykøbing Sj. og 150 (eethundredefemti) 

meter vest for sognevejen fra Sønderød til Hallelev. 

4. den del af arealet, der ligger indenfor en linie af 150 (eethundredefemti) meter nord for 

Sønderup kirkegårdsmur. 

Af kendelsen fremgår det desuden, at: 

Arealerne ikke må bebygges eller beplantes, og at der ikke må opsættes skure, udsalgssteder 

oa. efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande samt at  ”Den på arealet liggende 

forpagterbolig må kun tilbygges eller genopføres, efter at tegninger har været forelagt de påta-

leberettigede til godkendelse. Ved opførelse af nybygninger skal tegninger ligeledes forinden 

være forelagt de påtaleberettigede til godkendelse.”  

...  

På nedenstående kortudsnit (Kort 2) vises den omtrentlige placering af den planlagte carport 

og redskabsrum med en rød prik (kortet er vedhæftet). Fredet areal er vist med skravering: 
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Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  

...” 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Opførelse af en garage som den ovenfor beskrevne er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, 

ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give 

dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, di-

spensation til at opføre en garage på matr.nr. 1a Sønderup by, Sønderup, således som der er ansøgt 

om. 

 

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 

66, stk. 2. 

 

I sagens behandling har medvirket formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af mil- 
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jøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Slagelse Kommune udpegede medlem, Kurt  

Rasmussen. 

 

 

 

Ole Stryhn 

 formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 

midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-

melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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JH Rådgivning as 

Parkvænget 25 

4200 Slagelse 
 

 

 

Att.: Hans Henriksen 

jh@jhraadgivning.dk   
 

 

 

       
       
       
     
     

        FN-VSJ-087-2020 

        Jf. FN-VSJ-076-2019 

         
           Den 9. oktober 2020 

 

   

Den 15. maj 2020 meddelte Fredningsnævnet for Vestsjælland tilladelse til opførelse af en muret 

garage med vingetagsten og 1 port på matr.nr. 1 a Sønderup By, Sønderup (sag FN-VSJ-076-2019).  

 

Ved mail af 27. august 2020 har du på vegne Sønderup, Nordrup og Gudum Sogns Menighedsråd 

anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der isættes 2 porte i stedet for 1. 

 

Det hedder i ansøgningen bl.a.: 

 

”… 

I forsættelse af behagelig telefonsamtale d.d., fremsendes hermed ansøgning om at isætte 2 stk. 

porte i ny garage der opføres i tilknytning til Sønderup Præstegård. Fremgår af vedhæftede 

tegninger, tegning nr. 100C rev. 25.06.2020 situationsplan og tegning nr. 101B rev. 25.06.2020 

plan, snit og facader. Tidligere fremsendte tegninger der tidligere blev fremsendt som grundlag for 

den af Fredningsnævnet for Vestsjælland godkendte afgørelse af 15. maj 2020, er ligeledes 

vedhæftet. Det er tegninger, tegning nr. 100 B rev. 20.04.2020 situationsplan og tegning nr. 101A 

rev. 20.04.2020 plan, snit og facader. 

 

Som det fremgår af vedhæftede tegninger har garagen nøjagtigt samme placering, samme areal, 

højde, materialevalg mv. det eneste der er ændret er, der isættes 2 stk. porte i facade mod 

gårdspladsen på præstegården, da både den ny præst og hans hustru har egen bil, har 

menighedsrådene ment det ville være på sin plads at der blev plads til 2 biler i garagen. 

…” 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:jh@jhraadgivning.dk
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Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet godkender, at den garage, som nævnet den 15. maj 2020 gav tilladelse til i sagen 

FN-VSJ-076-2019, opføres med 2 porte i stedet for 1 port ud mod gårdspladsen i overensstemmelse 

med tegning 101B (revideret 25. juni 2020), jf. ovenfor, og at der ikke i øvrigt sker ændringer. 

 

I afgørelsen har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, 

Rolf Dejløw, og det af Slagelse Kommune udpegede medlem, Kurt Rasmussen. 

 

 

 

Ole Stryhn 

 formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 

er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på 

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende 

offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. 

Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

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

afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

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

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

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller 

behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

	Forside
	Fredningsnævnet 20-06-1951
	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2019

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2020


	Regnr: 01635.01


