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Mtr. nr. Anmelder
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt •. '

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

F R E D N l N G S O V E R ~ N S K O M S T.-----------------------------------------
Undertegnede. FlDdO~p !wOt~unc

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 'd
af FaDderop by" 00 sogn at lade .... __ .

:; .tte mtr.nr. fre~e fGr at sikre den fri beliggenhed' af
'I1n.1C1'\r,p k~rkelO'.'-n~cntlOtn(tt) ortgerx1ee til c.140WoØlh~em an Skal ete4. MwntlfJe.tU bo'bO~l,

'. oc. ma o1Onc o.;rNendoet11 fabrik. v=!rJStød. tM~ eller 15an.

Fredningen har følgende omfang~
o •

l2IJIII~:IlIIiIIii_ ....... der ikke pD. arenle, må. anbringe s
transformatorstationer, tel8fon- og telegrafmn;Jter og lignende eller opsæt-

Is sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse ,eller opbevaring af redskaber. ~ ~ler lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i dot hele ikke fore-
~ .tage s ændringer i den nu be stående tilst[l,nd,der kan virl<e skæmmende eller

hindrende for udsigten til eller fl'd kirIeen.

I'
,,

1~i og beplant ning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
ri til at foret8.ge nybygninger ~ller ombygninger.
r _ I tilfælde af nybygninger (3 ller ombygninger er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredning snævne t, idet bebyggelsen alt id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebygGelse



l'

I
~
I,

"~I

\

Jeg er. e nig i, at ovenst~ende fredningstilbud tinglyses p& min fornævl
te ejendom. dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk Rmtsrådskreds og
menig re'dsråde t o:

ftnUe1"Ull , den ~O/' ,19,1
v.a.v. li. Wecmr lonsoft. e

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
nj.ngstilbud, bestemmes det,.~at fredniJ;1gen vil være at +yse på
mtr.nr. ;1(1 af Fll1dowp by,. 06 sogn

X f;perll.edeare,a:t:"er ir~d·tegnet på,,'-·vetH;~tl17"~<Ø~D:t;..:s~1?t'~~~'f')"·'fi~~il!,l{enen
~
~. 1!~ .j"'" ir ,,(.' ..

I ~" ~ /, \~genpa ede '!l.J..agt .pA"aktep", "

Naturfredning snævne t for Holbæk amtsråd skred s,.den ~ t 1951
......llteø.

Lr.t. t.øe llelft4. t1eft 4/10 195P..
.' ......-~. e



Anmelder
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af' 7/5 193'7,§33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.-----------------------------------------
• e Undertegnede. adr. l~l O19:1b

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr.
af r:lndtt~ by, Oe
dette mtr.nr. frede for at sikre den
t1ndotuj kirke.

Arealet beskrive s sålede s: tmko.nton CCU()t'1w~cn til ~~"rbolunae
OS .ief'l1.... " .ter i la..... iU beIøP 154.1' ". ~ .. t.

'csogn at lade
fri beliggenhed af

et areal af

l'
II
,I

I

Fredningen har følgende omfang:
hidt il u bebyggede ~eal~ må ikke bebyg~es.eller bepluntes med udsigt&

ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på,arealelltmå anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lj..gnende eller opsæt·
tes sku re, udsalgsst~der, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber~ ~
eller lignende skønhedsforst7r~~nde gen~y~nde. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fla kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggel~
og beplant ning på ejendommon bibeholdes, liGesom jeg forbehol<l,~..~.ftI1...g'r;t

ifl#,.,jIIlitiJtil at foretage nybygninger eller ombygninger. ..;ft'fI>~\Ø1~"

. '1·lt'''.i1l>~:I tilfælde af nybygninger l3 Iler ombyglf,ilt.J.~er Jeg villig til forinde~(.,,"~



Jeg er e nig i, at ovenst~ence fredningstilbud tinglyses på min,fornævn~
te ejendom. dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og
tingbogen.

På tale berettiget er
menighed sråde t.

byrder henvises til ejendommens blaiti
· tnaturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og

ruderup ,den 2Q/9 19$1
bud 01æn,

Idet naturfredningsnævhet modtager og godkendBr fo ranstående fred-
f

ningstilbud, bestemmes det,. at fredningen vil være at lyse på
" ~s.t.1'UJ OSmtr.nr, af by, .

Det, freded1 area: J~r\indt~,g1'l~t.-på-",·ve''d'~~t'~:~i(f}1l'~el~'f:t'~~·~·~~Mf~~'ji!l:..kenen
genpart ~eCl EJ s h!:\,r,:~,,~1f' på åkte·n.•

,. ,.. ~
\.,.,.•I•.'lr

sogn.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsr'ådskreds" den 18/9
........ 11.

19.-
J,rat. r.w 1ft.".., H. 4/1.01951~,

A'~. -,r.

• 21/U 1953.



lYllir. nr.

NaturfrGdningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.
- =-o;..::>~_-<:_ ~~c:_~<:.__..r___... -.. _

Undertegnede . Icø.u:~lbeonluncl
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 'b
af 'iDJet'UD by, Oe sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed afe !'$J:'3\lcs,"n!) kirke •
, Ara alet be skrive s sålede s: lJo.vt1n V!\ otr.n't:". 311.

"
I
I

I

Fredningen har følgende omfang:
De hidt il u bebyggede ~realel' må ikke bebygc:e,soller beplnntes med udsigts-
ødelægge nde beplantning, lige som der helle r ilckepå araaIa"-må anbringe s
transformatorstationer, telefon- og telegrafmnster og lignende eller opsæt-
tes sku re, udsalgss~ader, vogne ti~ beboelse.el~er opbevaring af redskaber. .

~ller lignende skønhedsforstyrrepde ge~sta~de. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilst~nd, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Jes 10rboholl er m18 eventuelt at blS{;e en w.rarrd.a. t11 "ettal••
t:t httæt.

~f\

~ Denne overenskomst er ikke til hinder far, at den hidtidige bebyggelse• •og beplant ning på ejendommen bibeholdes, liE;esom jeg fo:cbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygnjnger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygnj.nger er jeg villig til forinden
eygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for

naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt passer til omgivelserne og ikkB unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

'1_-'''



Jeg er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyse s på min, fornrev;

te ejenclom.dog uutJrl udgift for mig ..
M .ht t e pante gæld , servitutter oG byrder henvi se s t il e j endommens blad

tingbogen.
På tale berettiget er n~tu~fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og

menigbed srådet o

-Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. Sb af rUXlorup by, . OG sogn

Drft f~Gdede are·al er ind tegn~.t'" på vedl,agt€""·K~t-·s'lrr"t'§e;";~'~~å;~i,»·~""1'}.1re·n·e n
~ li • '; ~.'

genpart )e de s·...b~,n:lagt på,. ~kte:r. ?:.
'''i'- ~~;.~ ~ •

!'~Ol\lp. ,de~ 2qI~.
R.Roet)nlund •

1952

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsri\dskreds, den ., 19 5~
.... n~.. ll.

};Jet. t.e- 1e.....1. aen 4/10 1951.
'A~/!r •

.:
I

~,
I
I
I

"l'

,. 21/11 195'-
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J

J•. ,iMtr.nr. " o~ ,. J~~d.rup•• Ob eo~~
ot;, l~rtGt.".l•• 'by .~ .. eo~'"

A n m e l d e r:

Naturfre dningsnævoet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.. .

FR.EDNINGSOVERE NSKOMS'f.
l : •--~-~~-~-~~-----~~~~~~-------~--~------~

Undertegnede 'Mk.~~119t~·~1~lø.-
erklærer sig ~illig til, som ejer af mtr.nr. Jt
af, n.~,\ti\.ll.9 by, •• sogn at l~de et ?-real,af
dette mtr.nr. frede' for, at sikre den fri beligeenhed af

fl"~l.'):*ij,~ kirke.
Arealet beskrives således: kir. .~~kk.~mo~ 3yd i t" ~ ~o ••'er t.,·. "

Mrk .... "'•• ø.........,..._.
, ,

/

Fredningen har følgende omfang:,
. e hidtil ubebyggede areale. må ikke bebygges eller beplantes med ud~igts-

ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale... m~ anbringes
~ transformatorstationer, telefon- og'telegrafmaster og lignende eller opsæt-
I' tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber

eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der ,kan virke skæmmende eller
fiindrende for udsigten til eller fra kirken.

n
" Denpe ox~rens~~~. er ikke til hind'er for, at den hidtidige bebyggelse
og beptntning).A(~ jendommen bibeholde s!"lt)·~g-~rsomjeg forbeholder mig re t
til at foret . nYbygn..in,~reller om'bHgninger. "

.. l 4......... :/ ~'tilf de af nybygning~~~:!'r ombygnin&;er er jeg villig t~1,"'f.or.inden
...~ ~_~ ~ ~Ip,.~,t··~ 1



I.Je? er e~ig i, at oyenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom.~og uden udgift for mig •.M.h.t. pantegæld,' ser~itutter og bynder henvises t~l ejendommens blad
1 tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for H,olbæk amtsrådskreds eg
. ,menighedsrådet ..

..
rt..-aeru,p , den'

011"1. ~lt.1~.~. 19 til

Naturfredningsnævnet for HolbæK" amt'srådskreds, den- 21/9 19 g. •
.... "t•• ".

I.'.' f."",•

. 1,



l
, 1".

ij"dcr e" b_.la'11.1 •••forrttn1"~ de~ 6/6 1955 1 8"ledni"i .t udfBrd1-
t_1a8 øf ny d.klAret1o" tor .e"1~hed.rld.ts ejell'\domme(mtr."r. ~1 ei 11)b.marked •• , at frk" •• i.l~.~ frA mtr."r. 'f b~vde atatA.t Ar••1~ til
kir ~e&lrd'l1dY1de18'. D~,tuGatvkked. er.Slt1~8vde vJtret llatr1kuleret".oll IItr.
,"r~ .,. me" det·te IItr."r. af hørtkor~ 2~ øl'!:. er ud,ået et metrtkle'l"l ing.11 ...dbragamt"i8tertete .krtvel.e 81.17/2 19~5 (UJ 4407/1954) 0i 1nddr.,etl1ll'\d.rk r·,:eaird."". ... o., .,

På ste" et fo '"'tøj,e .." opmål1t"lS,hvorefter de" ",ve k rkeprdaudY1delse
lIod syd (a.v~·$ ... tr;·"'l'. '5'" Ob 'O)·'er ~. 50 m, d.ledt'ts flt det .t frlt,,_
nielsen •• d "'ar•• rende d.kl.r~tto",·~.,.d. ereAl ku'" bliver e"" o.~ lo •
br_cI brtlØlme ..f m:tr."r. "1' lø."i8 de"" "ye k1.rk.&l'rd ..... 'dak.l ."mt e", trek!'l"taf •• rke" mellem k1rkeltrd8udY1deløe'" og bvveje", t .n treks""t, bvis aru""d-
11,.1e 1iieer 50 m frA Ob parallelt med d~" I~mle ~1ri.ilrd8 sYdmur~

., "., , den 7/ '195;

.':..'.: 1.1: .' . \" .) , _

t.' ""l I •" .. ,,..,. ~I" /0.', I ,
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A n m e l d e rt

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

'I

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.140 af 7/5 1937,§33.

j'

..' F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •~~---------~----~~--~--~------~---~-~~
Undertegnede ·\Jlfn1i~h.(ls:rld tOt' ·:I'ind.:rup aOf.~:n

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 31 Ol'~ 11
af -j'in"hn,'ll;9 by, 0(. sogn at lade
~rntr.nr~ frede for at sikre den fri beliggenhed afe e kirke.

Arealet beskrives således: Dlt:l'J.nr. Ja. er 1d.ntl~ktl'. .. i) ,parklrings-
pl~(h;.rt o:' Qf'fl l1"mebtvok$'ct. pl#ld8 1\01"4for klt'k.n oe' mt:r.n~'. 1:J. .r r:Lnt.f!r-
bol1t.tln Tfl'e~t ~til.~,,:rend~ h:~v••

• au~_ 41.~.
11ndf.1·...I)

, "
\~ ~

l

Fredningen har følgendG ~mfang:
De hidtil ubebyggede areal r må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
~delæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå arealer •• må anbringes. . .
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lig~ende eller opsæt.
tes skure, udsalgsstad~r, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber

.eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i 'det'hele ikke fore-
~ages ændringer i den n~ bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger ellor ombygninger.e I t,ilfreldeaf nYbyg~inger ellor ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne po..bogyndesat forc1mgge tOGninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bobyggelsen altid Gkal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken..



• Sålænge det pågældende areal administreres af do kirkelige myndighe~r,
tr~ffer kirkeministeriet dog ~fter indhentet erklæring fra fredningsnæv~

~aIgørelse om nyplacering af bygninger på .~,'~jorden og tillige om selv
·byggeplanen for disse~' for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af
præstegårderrs jorder, til brug for præsten olIer i det hele tjene kirkelige
formåL .etd.ah.cls..ld.~.

Jee p.-r: 8:nig .1., at ovenstående. fredning~tilbud tinglyses på/~ fornævn-:,
te ejendom. dog uden udgift for mig~

~(M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad ~
tingbogen~

Påtaleberettiget er nR~ur~r8dningsl1ævnet f~r Holbæk amtsrådskreds og •
menighe'dsrådet.

flnd.l'\1P , de n 'f.'/ .:.t > 19 5'
p.m.v.

Jobn • .Krøbn.Id8t naturfrednillgpnroynotmocltager og godkender foranstående
ningstilbud" bestemmes det, at frodningon vil væro at lyse på
mtr.nr. ,. Gt..11 af ':i!'dlr\tP by, O~ sogn.

i'Ø:XbJtbØXØXUøz:uø~pD':ln~øøu:xa"':&øqquAQI
~pz:h~D.uX~Qt~~

.-f·red-

I,

I.'.kr... Br. 14...Ln. Hen".
x.,. •• , ,t..,.'MC ','rlad.r., III. Akt. r. ar. '25.

».. 9/' 1956.
0.. ø•••• Ih .

• , l"' .'(
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KORTSKITSE

over
I, I terrain af FIIIDEP.UP by og sogn.

,, ,
/ ,, ,

, '
-' '-- ,

MUestoksforhold: Oa. l: 2000. II!: fredede arealer.

Naturfredn~ngsnævnet for Holbæk amt, oktober 1952.
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~ti.Nl /7/9. tJ3
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

• Høng konunune
Tclmisk Forvaltning

-H ---------ovedgaClen 37
4270 Høng

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har
kommunen for Finderup menighedsråd ansøgt om nævnets tilladelse til om-
bygning afudhus med toiletter og redskabsrum m.m. til kirkegårdskontoret
ved Finderup Kirke på matr.nr. 11 Finderup by, Finderup, beliggende Sol-
bjergvej 2 A.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst tinglyst den 9. juni 1956,
hvorefter der i tilfælde af ombygning, forinden bygningsarbejdets påbegyn-
delse, skal forelægges tegninger til godkendelse af fredningsnævnet. Bebyg-
gelsen skal altid have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til
omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra Finderup kirke.

Det fremgår af sagen, at der foretages visse facadeændringer på bygningen i
forbindelse med en indvendig ombygning, alt uden arealudvidelse.
Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse den 28. januar 2004 bemærket:

e "Natur & Miljø har besigtiget forholdene på stedet den 27. januar 2004. Na-
tur & Miljø finder, at bygningen fortsat har et sådant ydre, at den bedst mu-
ligt passer til kirkens omgivelser og at den ikke unødigt hindrer udsigten til
eller fra kirken. Iøvrigt er bygningen på øst- og nordsiden omgivet af en
massiv, afskænnende beplantning.

Det anbefales fredningsnævnet at godkende den foretagne ombygning."

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis påtales, at byggeriet er påbegyndt uden fredningsnævnets
forudgående godkendelse.

De ansøgte ændringer af bygningens facader ses ikke i strid med formålet
med fredningsoverenskomsten tinglyst den 9. juni 1956. Nævnet godkender
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, de foretagne byg-
ningsarbejder, der forventes færdiggjort således at bygningen fremtræder
med hvidtede/nymalede hvide vægge samt malede døre.

12.\Vl\ -()DO I
1\6

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax57612216

Journal nr. F5/04
Deres J.nr. 2003-6765

Den 18. februar 2004



"

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
___ p_clkJages_til NaturklagenævneL (adL Frederiksborggade -15, -4. i-1360 ----

København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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 den påklagede
medmindre klagemyndigheden bestemmer ID1';lej;;~

~~/F fflk./fiu-?
Marianne H. Larsen /' Fle~~i1)~

/
I

Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

UdSkriftenS~i I hed bekræftesU
Dommeren . , ~{<i!!,den \ ~2 61

-,_.~. panb11~
oass.

\,,&,.



1lJ:G.Nl /119. tl~Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøflingsvej 8
4100 RingstedHøng kommune

Teknisk Forvaltning
Hovedgaden 37
4270 Høng Tlf. 57 61 22 66

Fax 57 61 2216

Journal nr. F32/04
Deres J.nr. 24-13/

Finderupvej 20

Den 17. juni 2004

• Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har kom-
munen på vegne Finderup Kirkes menighedsråd anmodet om nævnets tilladelse til
etablering af parkeringsplads til brug for Finderup kirke på matr.nr. 3 h Finderup
by, Finderup, beliggende Finderupvej 20.

Ejendommen er tildels omfattet afkirkeomgivelsesfredning tinglyst den 4. okto-
ber 1952, hvorefter arealet ikke må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning m.v. Der må idet hele ikke foretages ændringer, i den ved ting-
lysningen bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsy-
net til eller fra kirken.

I Natur & Miljø 's fremsendelsesskrivelse er om menighedsrådets projekt anført, at
mulden på arealet afgraves. Derefter påfyldes ca. 25 cm stabilt grus, hvorefter are-
alet befæstes yderligere med brostensbelægning og tilsås med græs. Træerne på
grunden fældes.

Natur & Miljø anbefaler i sin indstilling af 14. april 2004:

"at der tillades indrettet parkeringsplads på den fredede del af ejendommen, så-
fremt pladsen fra starten anlægges med græsarmeringssten. Arealet uden for par-
keringspladsen udlægges i græs og det hele skal ved jævnlig slåning gives et or-
dentligt udseende. Den eksisterende beplantning bør bevares, plejes og vedlige-
holdes. l skel mod vest, mod matr.nr. 3 r, bør der etableres et afskærmende 3-ræk-
kers læhegn af syrener, hæk, slåen, hvidtjørn og æblerose med enkelte fritstående
træer - fuglekirsebær, røn, ahorn og aks - til supplering af de eksisterende træer.

Der bør tillades etableret et 25 cm højt fodhegn om den del af pladsen, der er ud-
lagt i græsarmering til parkering, svarende til fodhegnet på den eksisterende P-
plads ved kirken."

Fredningsnævnet har i skrivelse af 21. april 2004 anmodet kommunen og menig-
hedsrådet om deres stillingtagen til Natur & Miljø' s ændringsforslag.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 -I~ll :qoO (
Akt nr /14 . '. BIL
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I skrivelse af 19. maj 2004 meddeler Høng kommune, at Natur & Miljø's forslag
kan tiltrædes. Kommunen vedlægger e-mailskrivelse af 17. maj 2004 fra menig-
hedsrådet, hvorefter dette ligeledes kan tiltræde Natur & Miljø' s forslag til indret-
ning afp-plads med beplantning i skel til nabo.

Menighedsrådet tilføjer p.t. ikke at kunne tiltræde forslag fra naboerne, Aina Aag-
ren og Jes Thom Clausen om mageskifte, da det er betinget af 3. mands tiltrædel-
se. Menighedsrådet ser gerne på et senere tidspunkt, når lejlighed måtte byde sig
herfor, at ville arbejde for et projekt med mageskifte, køb, salg, som af naboerne
anført.

Nævnets afgørelse:

Anlæg af den ansøgte parkeringsplads, delvis beliggende på fredet kirkeomgivel-
sesareal, findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 4. okto-
ber 1952, når pladsen indrettes som af Vestsjællands Amt, Natur & Miljø foreslå-
et. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, anlæg
af parkeringspladsen i overensstemmelse med Natur & Miljø's forslag, når der
etableres afskærmende beplantning samt fodhegn som ovenfor anført. Den eksi-
sterende 1}eplantning skal bevares, plejes og vedligeholdes.

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

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, 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 den påklagede afgørelse, medmindre
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 opkrævning
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 an fi aes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk J
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt en e,.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted

Kalundborg kommune
Plan, byg og miljø
Højvangen 9
4470 Svebølle

Modtaget l .
Skov- og Naturltyre1øft

2 1 DEC. 2007

Tlf. 56 64 27 26
Fax 56 65 64 96
E-post:
anc@domstol.dk

F 48/07
jfr. F 32/04
Deres j.nr.
326-2007-54775
Den
20. december 2007

Ved skrivelse af 30. august 2007 med bilag har kommunen for Finderup
Menighedsråd ansøgt om Fredningsnævnets fornyede tilladelse til anlæg af
parkeringsplads på matr. nr. 3 h Finderup by, Finderup, beliggende Finde-
rupvej 20.

Foranlediget af nævnets skrivelse af 24. september 2007 om yderligere op-
lysninger, har kommunen i skrivelse af 11. oktober 2007 oplyst:

"Undertegnede har besigtiget arealet og konstateret, at der ikke er sket æn-
dringer i arealets tilstand siden behandlingen af sagen i 2004.
Det vil sige, at arealet er græsbeklædt og med randbeplantning på de to
sider. Umiddelbart ser det ikke ud til, at arealet i dag benyttes til parkering.

Fra kommunens side er vi indstillet på at give en fornyet landzonetilladelse
til det ansøgte, på samme vilkår, som nævnt i daværende Høng Kommunes
landzonetilladelse af 1. juli 2004.

Vi kan således indstille til nævnet, at der gives en fornyet tilladelse til det
ansøgte på samme vilkår som nævnt i nævnets tilladelse af 17. juni 2004,
hvilke vilkår vi også er indstillet på, at overføre til en ny landzonetilladelse.

Det er kommunens vurdering, at en ny tilladelse med vilkår i lighed med den
tidligere givne tilladelse ikke er i strid med formålet med kirkeomgivelses-
fredningen" .
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Nævnets afgørelse:

Nævnet fornyer sin afgørelse af 17. juni 2004, F 32/04 således:

Anlæg af den ansøgte parkeringsplads, delvis beliggende på fredet kirkeom-
givelsesareal, findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 4. oktober 1952. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslo-
vens § 50 stk. 1 anlæg af parkeringspladsen på følgende vilkår:

"At parkeringspladsen fra starten anlægges med græsarmeringssten.
At arealet uden for parkeringspladsen udlægges i græs, og det hele skal ved

jævnlig slåning gives et ordentlig udseende.
At den eksisterende beplantning bevares, plejes og vedligeholdes.
At der i skel mod vest, mod matr. nr. 3 r, etableres et afskærmende 3-ræk-

kers læhegn af syrener, hæg, slåen, hvidtjørn og æblerose med enkelt-
stående træer - fuglekirsebær, røn, ahorn og ask - til supplering af de
eksisterende træer.

At der etableres et 25 cm højt fodhegn om den del af pladsen, der er ud-
lagt i græs armering til parkering, svarende til fodhegnet på den bestå-
ende p-plads ved kirken.

At der på hjørnet afFinderupvej-Davrekildevej skal respekteres et over-
sigtsareal på 5 x 15 m.

At indkørsel til parkeringspladsen skal etableres fra Finderupvej i en af-
stand af mindst 15 m fra Davrekildevej ".

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K.) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger
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 den 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 opkræv-
ning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøcenter/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afkla-
gen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

________________ 

 

 

År 2014, den 13. marts kl. 13.30 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af dommer, 

Svend Erik Hansen, Retten i Holbæk, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, 

Ørslev, og det kommunalt udpegede medlem Mads Olsen møde på Solbjergvej 1, 4270 Høng, 

Kalundborg Kommune. 

 

Der foretoges: 

 

F 80/2013: Ansøgning om dispensation til en tilbygning på matr. nr. 3d Finderup 

by, Finderup, beliggende Solbjergvej 1, 4270 Høng, inden for 

kirkefredningen ved Finderup Kirke. 
 

Der fremlagdes:  

 Mail af 11. december 2013 fra Kalundborg Kommune med ansøgning om udvidelse af en 

døgninstitution på Solbjergvej 1, Finderup, 4270 Høng 

 Naturstyrelsens udtalelse af 30. januar 2014 

 Mail af 16. februar 2014 fra Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg 

 Mail af 19. februar 2014 fra formand Niels Blomhøj, Finderup Menighedsråd 

 

Mødt var: 

Leder af Center for Socialpsykiatri på Finderuplund, Arne Poulsen, sammen med Thomas Larsen, 

fa. Pitzner. 

For Kalundborg Kommune John Sparsing. 

 

Der foretoges besigtigelse og ansøgningen blev gennemgået. 

Rolf Dejløw deltog ikke i besigtigelsen men har selv set stedet og ansøgningen. 

 

Thomas Larsen udtalte, at der søges om dispensation til en tilbygning på 56,5 m² bestående af 2 

værelser med toilet og bad samt forbindingsgang. Tilbygningen er med fladt tag og vil blive malet i 

samme farve som den eksisterende bygning. Der fravalgt tag med hældning, da der er værelser i 

tagetagen på det bestående hus, og et tag på den nye bygning ville dække for disse vinduer. 

 

På ejendommen er den 4. oktober 1952 tinglyst en deklaration (Pastor Exner-fredning) med 

følgende bestemmelser:  

 

”Ejendommen anvendes til alderdomshjem og skal stedse anvendes til beboelse og må aldrig 

anvendes til fabrik, værksted, tankstation eller lign. 

 

Der må ikke på arealet anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende 

eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller 

lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu 

bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 
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Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på 

ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller 

ombygninger. I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden 

bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, 

idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til 

omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken” 

 

Kalundborg Kommune har udtalt, at det ansøgte ikke vurderes at være af betydning for indsigten til 

eller fra kirke eller kirkegård. 

  

Naturstyrelsen, som har ydet fredningsnævnet teknisk bistand, har vurderet, at det ansøgte projekt 

ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 

fremgår af Habitatdirektivet bilag IV. Naturstyrelsen har ikke haft bemærkninger i øvrigt. 

 

Finderup Menighedsråd har ingen indvendinger mod det planlagte byggeri. 

 

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg har meddelt, at ansøgningen ikke har givet 

anledning til bemærkninger. 

 

Efter besigtigelserne mødtes fredningsnævnet og enedes om følgende: 

 

 Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Opførelse af den omhandlede bygning vil ikke være i strid med formålet med 

fredningsbestemmelserne og heller ikke med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 

nævnte hensyn. 

Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af de nu 

omhandlede tilbygning som beskrevet i de fremsendte tegninger og med anvendelse af materialer 

som angivet og holdet i samme farver som den eksisterende bygning.. 

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

66, stk. 2. 

 

Rolf Dejløw  Svend Erik Hansen  Mads Olsen 
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Klagevejledning. 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og 

Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og 

Miljøklagenævnet. 

 

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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 500 kr. 

 

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 

modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 

påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 

måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen. 
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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. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er 

udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi til: 

 

Kalundborg kommune, att. mirian.thastum@odsherred.dk 

Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

Pitzner Materiel A/S, att. Thomas Hagen Larsen thl@pitzner.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, 

 natur@dn.dk og Kalundborg@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening,natur@dof.dk og Kalundborg@dof.dk 

Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup 

Finderup Menighedsråd, 

formand Niels Bjarne Blomhøj, Hovedgaden 58, 4270 Høng,  

 nb@finderupkirke.dk 

Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg  

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 4100 Ringsted 
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