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Undertegnede gaardej el' Lat'"s Peter Henroik Jensen, Gevninge, eI'klæ- l
J

l'er herved, at der paalægges ej endommen matr. nr. i-a at Gevninge by

og sogn tølgende seI'vi tut:

Ejendommens areal nord tot- Gevninge kirkegaaz-d m•• ingensinde be-

bygges nærmez-e end 50 metel'l tra muren omkring denne kirkegaard.

Paatalebarettiget er menighedsraade~ toz- Her.ley-Gevninge og tred-

ningsnævnet top RoSkild~ amtsraadSkre~ m~ v.
G e v n 1. n g et den 1#WI 1951.

Peter Henrik Jensen.
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Afskriftens rigtighed bek~ttes.

!'~~NINGSNÆVN ET

li'fl'
1,1..,

~., den 19 JZ .•



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 FN-ØSJ-70-2020 
 Den 22. januar 2021 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 76 (tidligere del af matr.nr. 5a) Gevninge By, 
Gevninge  
Beliggende: Kirke Allé 3, 4000 Roskilde 
Lejre Kommunes j.nr.: 20/2241  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
I e-mail af 8. december 2020 har Lejre Kommune på vegne af ejeren an-
søgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre et skur på ovenstående 
ejendom. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at menighedsrådet på grundlag af en hel-
hedsplan for Gevninge Kirkegård ønsker en fornyelse af materialepladsen 
og ønsker at opføre et nyt skur til maskinopbevaring. Skuret ønskes pla-
ceret på den nuværende materialeplads, nord for kirken. Materialegården 
ønskes flyttet ca. 14,5 meter mod nord, og dette medfører, at det fre-
dede stendige fritlægges. 
 
Det nye skur placeres i skel mod nabo og bliver i grundplan 7 x 4 meter 
og 3,4 meter til kip. Facaderne beklædes med trælister, som males sorte, 
og taget bliver af tagpap med lister.  
 
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning af 10. oktober 1951 
vedrørende Gevninge Kirke. 
 
Fredningens formål er at sikre arealet nord for Gevninge kirkegård mod 
bebyggelse. Det fremgår af deklarationen, at der ikke må bebygges nær-
mere end 50 meter fra muren omkring kirkegården nord for kirken. Påta-
leberettiget er menighedsrådet for Herslev-Gevninge og fredningsnæv-
net. 
 
Det er oplyst, at en del af arealet af matr.nr. 5a Gevninge by, Gevninge 
for adskillige år siden blev lagt ind under matr.nr. 76 Gevninge by, Gev-
ninge. 
 
Lejre Kommune har i e-mail af 8. december 2020 blandt andet oplyst, at 
det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredning-



ens formål. Den nye bygning vil bidrage til en større sammenhæng mel-
lem den nye og den gamle del af kirkegården. Stendiget omkring kirke-
gården vil i højere grad blive synlig fra det omgivende landskab. Med 
projektet fritlægges stendiget, idet en nyere udbygning på det oprinde-
lige stendige og materialekummer fjernes, og den nye materialeplads og 
skuret placeres med afstand fra stendiget i sit eget afgrænsede område. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke vil 
have væsentlig indflydelse på det frie ind- og udsyn til kirken, og på at 
stendiget i forbindelse med projektet vil blive fritlagt, idet en udbygning 
på stendiget samt nogle kummer fjernes. Derfor tillader fredningsnævnet 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri 
gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 



• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-
mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets 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 geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet 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 parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 



 
Kopi til: 
 
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Ole Møller 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-43-2021 
 Den 1. juli 2021 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 76 (tidligere del af matr.nr. 5a) Gevninge By, 
Gevninge  
Beliggende: Kirke Allé 3, 4000 Roskilde 
Lejre Kommunes j.nr.: 21/4231.  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
 
Fredningsnævnet gav den 22. januar 2021 dispensation til, at ansøger 
måtte opføre et skur på ovenstående ejendom (FN-ØSJ-70/2020). 
 
Efter nabohøring har ansøger valgt at ændre placeringen af skuret og har 
derfor på ny ansøgt nævnet om tilladelse.  
 
Det fremgår af den nye ansøgning af 24. juni 2021, at skuret er identisk 
med det tidligere, men at det bliver flyttet ca. 7 meter mod syd, og ma-
terialepladsen er koncentreret og udgør nu en mindre del af urnegrav-
pladsen. Afstanden mellem skur og kirkegårdsmur er i det nye projekt 7 
meter. 
 
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning af 10. oktober 1951 
vedrørende Gevninge Kirke. 
 
Fredningens formål er at sikre arealet nord for Gevninge kirkegård mod 
bebyggelse. Det fremgår af deklarationen, at der ikke må bebygges nær-
mere end 50 meter fra muren omkring kirkegården nord for kirken. Påta-
leberettiget er menighedsrådet for Herslev-Gevninge og fredningsnæv-
net. 
 
Det er oplyst, at en del af arealet af matr.nr. 5a Gevninge by, Gevninge 
for adskillige år siden blev lagt ind under matr.nr. 76 Gevninge by, Gev-
ninge. 
 
Lejre Kommune har i brev af 24. juni 2021 blandt andet anført, at det er 
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens 



formål, og at også det reviderede projekt vil bidrage til en større sam-
menhæng mellem den nye og den gamle del af kirkegården. Stendiget 
fritlægges, idet en nyere udbygning på det oprindelige stendige og mate-
rialekummer fjernes, og den nye materialeplads og skuret placeres med 
afstand fra stendiget i eget afgrænset område.  
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, dommer Linda Laurit-
sen. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at den reviderede placering af skuret 
ikke er i strid med fredningens formål. Nævnet har på ny lagt vægt på, at 
det ansøgte ikke vil have væsentlig indflydelse på det frie ind- og udsyn 
til kirken, og på at stendiget i forbindelse med projektet vil blive fritlagt. 
Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets 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 geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet 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 parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 
Kopi til: 
 
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     



Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
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