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Justitsministeriets genpartpapir ..
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Akt: Sku, ,.r.
(I<dfyld" -øf do .... .,konlorøl)

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

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

aogn.

"

l I I t l .l li

~ "

Gade og hua nr.:
(hvor sAdlnl flade.)

r . 4nmelderena navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

F R E DN I N G S T I L B U D

\ I. l 1l. , . ti

Undertegnede Sla.al:I.U. i!!0pII -Dfoah .......
tilbyder herved som ejer' af matr. nr .•

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. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg fOlseaolaor mig dOl;J ret -til-at--

Jen.eD a: Kleldatov, AIS, København.
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For fredningen kræver 1eQ., ingen erstatning.

ft ~ er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr .
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REG. NR. /?J~ ;r

Justitsministeriets genpartpapir.
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Akt: Sko .r.
(04 fyld" øf domm,,""nto,,/)

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

eller (I de sønderiYdske lands-

dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., eJerlav,'

80gn.
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Gade og hus nr.:
(hvor Ildanl flndesl

Anmel~~ren!l navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted .

• •1. .....

FREDNINGSTILBUD

J l udiJJ I l

Undertegnede
S1t&lUlø 8O&U ~

tilbyder herved som ejer, at !Bah. nr.. , ~

WJa~')

at lade neden~ævntJ-a;~al a; bii8RRæ'lHte motr 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. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jli9 f"Fbeholdel mig doy let til at·-

JIDlea a K)eldlt.o'l, AIS, København.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01732.06

Dispensationer i perioden: 26-10-1990 - 08-04-1994



*Civildommeren I Næstved
SkomageTTækken 3, 4700 Næstved

FREDNINGSNÆVNET MOdtaget I
Skov. og Naturstyrelsen

2 9 OKT. 1990

REG MR O. /7 ~:to,l>
. 'feV·53 72 06 62

Fogedretten 53 73 80 73
Tinghogsoplysninger
/cl. 9-12 tel[. 53731010
Giro 2 05 2695

F. 94/1990. Den 26. oktober 1990

Ved skrivelse af 23/6 1990.-har arkitektfirmaet for Slaglille,
Bjernede, Alsted og Fjenneslev menighedsråd ansøgt om nævnets tilla-
delse til opførelse af en garagebygning til præsteboligen på matr. nr.
1 a Slaglille by, Slaglille.

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 8/10 1990
udtalt:II "De tidligere fremsendte forslag den 2. februar 1990 og den 25. april
1990 til nybygningen ved præstegården er bortfaldet.
Ejendommen ligger umiddelbart øst for kirkegården, jfr. vedlagte kort-
udsnit, og er omfattet af deklaration om fredning af arealer ved Slag-
lille kirke.
Ifølge deklarationen må arealerne bl.a. ikke bebygges eller beplantes
med hØjstammede træer, og der må ikke på arealerne anbringes transfor-
merstationer, skure, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skøn-
hedsforstyrrende genstande., Det bemærkes at Kirkeministeriet har taget det forbehold i fredningsde-
klarationen, at sålænge den til præsteembedet hørende have med gårds-.'plads samt den del af præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar til-
knytning hertil, administreres af de kirkelige myndigheder, træffer
Kirkeministeriet afgørelse om nyplanering af præstegårdens bygninger,
herunder tillige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v. om ombygninger,
der ændrer præstegårdens udseende, uanset fredningsdeklarationen.
Garagebygningen, der Ønskes opført umiddelbart nord for præsteboligen,
udføres som en let bygning i trykimprægneret træ med fladt, skjult tag.
Udhusbygning indeholdende toilet, velfærdsbygning og redskabsrum place-
res nu inde på selve

Miljøministeriet
SlC'd{J!og Naturstyrelsen
J.nr. SN -1L -1 ~ / 'I
Akt. flf. 9.

kirkegården. Det eksisterende udhus vest for præste-

~.



.boligens gårdsplads påregnes nedrevet, når nybygningerne er opført.
Amtskommunens landskabsafdeling finder herefter intet at bemærke til

(tt opførelse af garagebygningen som ansøgt, der ikke anses for at være
uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med den ved fred-
ningen tilsigtede beskyttelse af kirkemiljøet".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
af deklarationen om kirkefredning tinglyst den 12/5 1956 opførelse af
den ansøgte garagebygning med den angivne beliggenhed i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger og beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

'I Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttets før udlØbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden.

J
_o/'}~
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/ n Nørgaard E ik
~ ~~L!--~ o, '-

Ulla KO~

J

Hansen & Flye Jensen, arkitektfirma ApS
Sofiendalsvej 29, 4690 Haslev
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Skov- og Naturstyrelsen

'~R -n'""l 1 '':'') ~l'o' "ti; ~ a ". "" ....,-7 .,
Civildommeren i Næstved

Dato: 8. april 1994

Sags nr.: F. 9/1994

Ved skrivelse af 7/2 1994 har stiftøvrigheden for Fællesud-
valget for Slaglille, Bjernede, Alsted og Fjeoneslev sogne anmodet
om nævnets tilladelse til nedrivning af eksisterende garage bygning
og opfØrelse af ny garage ved Slaglille præstegård på matr. nr. 1 ~
Slaglille by, Slaglille.

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 25/2
1994 bemærket:
" Garagebygningen ønskes opført på en ejendom, der er omfattet af en
kirkeomgivelsesfredning lyst i 1954. Kopi af deklarationen med tilhØ-
rende kortbilag vedlægges. I medfør af kendelsen kan arealet ikke be-
bygges uden Fredningsnævnets tilladelse.
Byggeriet skal erstatte en ældre bindingsværksbygning, der nedrives.
Herved opnås en bedre sammenhæng mellem kirke og præstegård, ligesom

tt; udsigten fra kirken bliver mere harmonisk. Der henvises til vedlagte
fotos.
Forvaltningen kan på den baggrund anbefale, at fredningsnævnet medde-
ler den for byggeriet nødvendige tilladelse".

Foranlediget af nævnets forespørgsel har stiftøvrigheden i

skrivelse af 16/3 1994 oplyst om farver, at bygningen foreslås opført
i røde mursten og med tag svarende til boligens materialer og taghæld-

Miljøministeriet
ning. Skov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN \ ~ \ \ I '-\. O O O , j;li(.'Nævnets afgørelse. Akt. nr. \ 5<:)

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens
formål meddeles det, at nævnet som påtaleberettiget af deklaration om

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax; 53 72 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00-12.00



fredning ~~ tinglyst den 18/3 1954 i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tillader nedrivning og opførelse af ny garage bygning i '-1
farver som ovenfor anført og i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger og beskrivelse.

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

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade
38 B, 2100 KØbenhavn Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
digheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller
helligdag forlænegs fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser m~ 'ikke udnyttes, fØr klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

{JJ!!:l!ft1L~rff?'
./

Kopi af tilladelsen er sendt til:
Roskilde Stiftøvrighed, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde
Fællesudvalget for Bjernede, Slaglille, Alsted og Fjenneslev sogne
v/udvalgsformand Knud Hansen, Bjernedevej 62, 4180 Sorø
Hansen & Flye Jensen, arkitektfirma ApS, Sofiendalsvej 29, 4690 Haslev
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 KØbenhavn Ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 SorØ
Sorø Kommune, teknisk forvaltning, 4180 Sorø

Roskilde Stiftøvrighed
Stændertorvet 3 A
4000 Roskilde
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Sorø Kommune 
Teknik, Miljø og Drift, Plan, Byg og Trafik 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 
 
Att. Hans Henning Jensen 
hhje@soroe.dk 
          
 
 
          FN-VSJ-028-2019  

         MST-511-01046  
   

          Deres j.nr. - 
 
          Den 22. juli 2019 
 
 
Vedr. udvidelse af garage ved præsteboligen til Slaglille kirke. 

Sorø Kommune har ved mail af 28. marts 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Vestsjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 
Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af garagen på matriklen med præsteboligen til Slaglille 
Kirke.  
 
Garagen er beliggende på matrikel 1m, Slaglille By, Slaglille, hvor adressen er Ringstedvej 66, 
4173 Fjenneslev. 
 
Den eksisterende garage er på 43 m2 og udvidelsen af garagen er på 67 m2, så bygningen efter 
udvidelsen vil få et samlet areal på 110 m2.  
 
Placering af udvidelsen er vist med rød signatur på vedhæftede kortbilag fra ansøgningen. Bemærk 
at ansøgningen til kommunen også omfatter en ombygning af det eksisterende graverhus. Her er 
udelukkende tale om indvendige ændringer, der vurderes ikke at kræve tilladelse fra 
Fredningsnævnet. 
 
Udvidelsen skal bygges i samme stil som den eksisterende garage. Dvs. nu står garagen i 
ubehandlede røde mursten. Efter udvidelsen vil den blive pudset og kalket hvid, så den falder i med 
kirkegårds muren. 
 
Ejendommen er omfattet af kirkefredningen omkring Slaglille Kirke. Ifølge vedhæftede 
fredningsdeklaration har 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. L, skure, udsalgssteder, isboder, 
beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. 

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

mailto:hhje@soroe.dk
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Kommunen er indstillet på at give landzonetilladelse og byggetilladelse til udvidelse af garagen. 
Det vil være et vilkår i landzonetilladelsen om, at garagebygningen beklædes med røde tegl. 
 
Fagcentrets vurdering er, at udvidelsen af garagen også vil kræve en dispensation fra 
fredningsbestemmelserne 
… 
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…” 

Naturstyrelsen har den 9. april 2019 udtalt:  
 
”… 
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 teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det 
ansøgte eller det modsatte. 
 
Der søges om dispensation til udvidelse af garage på matrikel 1m, Slaglille By, Slaglille, beliggende 
Ringstedvej 66, 4173 Fjenneslev. 
 
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 15-10-1951 om 
fredning af Slaglille Kirke 
 
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 
 
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke 
på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster 
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse 
skønhedsforstyrrende genstande. 
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Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.  
 
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering. 
Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet 
vedhæftes også som selvstændig PNG-fil). 

 

 
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område, og at det ansøgte 
efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis 
fredningsnævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står 
Miljøstyrelsen selvfølgelig til rådighed.  
…” 
 
Fredningsnævnet har den 27. juni 2019 foretaget besigtigelse på stedet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at den ansøgte udvidelse af garagen vil være skæmmende for 
indsigten til eller udsigten fra kirken. Fredningsnævnet imødekommer derfor det ansøgte, dog på 
betingelse af at garagen efter tilbygningen i sin helhed kalkes hvid, og at taget bliver med røde 
teglsten, således at bygningen falder i med kirkegårdsmuren. 
 
 
 
Rolf Dejløw   Ole Stryhn                  Tobias Nygaard  
     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/
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