
01733.01

Afgørelser - Reg. nr.: 01733.01

Fredningen vedrører: Drøsselbjerg Kirke

• Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 12-06-1955

• Fredningsnævnet 17-10-1951, 29-09-1953,
26-09-1953, 13-11-1953

Kendelser

Deklarationer
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År' 1955 ~ den 12. juni, afsagde overfredningsn"llvnet P;3 grundlag af
mundtlig og skroiftlig votering følgende

k e n d e l s e
i saeen nr. 1154/53 vedrørende fredning af Drøsselbjerg kirkes omgivel-
f,er.

I den af fredningsn~vnet for Holb~k amt den 13. maj 1953 afsagte
kendelse hedder det vedrørende matr. nr. 27 og 35 af Drøsselbjerg by
og sogn, tilhørende frkn. Margrethe og Kristine Poulsen, at ejendommen
ikke må bebygges med bygninger i mere end 11/2 beboelseslag, ligesom
del' ikke p~.iden ID,:) dri vcs erhvervsvirksomhed, der ved røg, stø j eller
pi~ anden måde kan virke forstyrrende fol' kirkens fred.

Kendelsen BI" af ejerne indanket for overfredningsn":Bvuet, som den
;!4. april 1954 har besigtiget arealet og forhandlet med de ankende
ejere.

P8 dertil uf ejerne given foranledning udtalte overfredningsn~vnet,
ut kendelsen ikke ville Vln'e til hinder for, at der på ejendommen
drtves bageri eller anden erhvervsvirksomhed, som ikke ved røg, støj
elI er }J8. anden måde kan virke forstyrrende på kirkens fred. Ejerne
kunne herefter tiltr'Bde, at kendelsen atadf:estes.

Da overfredningsn~vnet iøvrigt kan tiltr~de det i kendelsen anfør-
te, vil denne v~re at stadf~ste.

Et kort nr. Ro 110 visende kirkens omgivelser med angivelse af de
urealer, som er fredet i henhold til nærværende kendelse, er vedhæftet
denne.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af fredningsn:evnet for Holbæk amt den 13. maj 1953 afsagte

kendelse v0drørende matr. nr. 27 og 35 af Drøsselbjerg by og sogn
,:,tr:td"f--e.'.:..tes, idet bemJ3rkes, at kendelsen ikke vil være til hinder for,
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at der Iå
, ikke ved

r" fred.V·ll

ejendommen drives bageri eller anden erhvervsvirksomhed, som
røg, støj eller på anden m~de kan virke fOI'styrrende på kirkens

Udskriftens rigtighed
bekr:eftes•.',

e

~
1~,

F. Grage
overfredningsn:Evnets sekretær

•
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*"~ GRf-tNS~ FOR ~REDET AREAL
I.H.T. OFN.s \<ENOELSE

Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 2lt- - I - ~-~-

By: DRØSSE.l8JERG
Sogn: -11-

Plan nr. Ho. 110
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OVEhFb.:b;DNINGSNÆVNETS KENDgLSESPhOTOKOL.----~---------_.-.----------~----------
År 1955, den 12. juni, afsagde overfredningsn~vnet p8 grundlag af

mundtlig og skriftlig votering følgende
_ kendelse

i sagen nr. 1154/53 vedrørende fredning af Drøsselbjerg kirkes omgivel-e scr.
4t I den af fredningsn~vnet for Holbæk amt

kendelse hedder det vedrørende matr. nr. 22
tilhønmde murer Edvard Benny Henriksen, at
med bygninger i 1'/2 beboelseslag.

Kendelsen er'af ejeren indanket for overfredningsnævnet, som den
24. april 1954 har besigtiget arealet og forhandlet med ejeren •

Det oplystes herunder, at Edvard Benny Henriksen af frøknerne
Margrethe og Kristine Poulsen h81' købt et areal af matr. nr. 23,Q af
Drøsselbjerg by og sogn.

Der opnåedes enighed med eje!'cn om tCllgende ordning, som træder i
stedet for den ved fredningsnævnets kendelse p~lagte frodningsservitut:

~~realet nord for en linie trukket fra det nordvestligo hjørne af bebo el-
'Ir seshuset på matr. nr. 22 af Drøsselbjerg by og sogn til den vejsten,

der står omtrent ud for den gamle indgang til kirkegården, fredes
.. s81edes, at arealet kun må benyttes til landbrug og gartneri. Beplant-.\\ningen må ikke være højere end frugtbuske. Dog kan der langs vejene

plantes h~k, der må holdes i en højde af indtil 1,25 m. Som erstatning
till-egges der ejeren 3.000 kr. med renter 4'/210 p.a. fra 24. april 1954,
indtil betaling sker.

Fredningen omfa tter her-efter arealer af matr. nr. 22, 23b og 25,Q,
Drøsselbjerg by og sogn. Et kort nr. Ho 111 (målskitse) visende den
beskrevne frcdningsgrænses beliggenhed er vedhæftet nærv~rende kendelse.

0stifternes Kreditforening har, som eneste panthaver i ejendommen,
i skrivelse af 22. juni 1954 givet sit samtykke til, at fredningserstat-

udbetales til ejeren. Nærværende kendelse vil herefter være at

den 13. maj 1953 afsagte
af Drøsselbjerg by og sogn,
ejendommen kun må bebygges
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tinglyse med prioritet forud for panterettigheder.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnEvnet for Holbæk amt den 13. maj 19?J afsagte

k8ndelse vedrørende fredning af Drøsselbjerg kirkes omgivelser ~ndres
i OVerensgtemmGlse med foranstående.

I erstatning udbetales der murer Edvard Benny Henriksen 3.000 kr.
med x'entel'4'/2~ p.a. f:r'uden 24. april 1954 at r'egne, til betaling sker.

Udskriftens rigtighed
beknft e~

,<:n~a-
/
I

F. Grata"
overfl'edningsn~vnets sekretær

J
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Mtr. nr. 26 oS,6k »rø.solb~GrBby 08 CD8n. Anmelder
NnturfrtJdningsnævne t

for Holbæk Amt.

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

F R E D N I :~ G S O V. E 11E N S K O M S T.

Undertegnede. Gnke ADtom1ne (~~O' tUne) lCe1l'licke
erklærer sig villiG til, Gomejer af mtr.nr. 26 OU fik
af ~o~lb38ru by, OB sogn at lade W~ tu,al;lG
~ mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
DJ.tø •• lb~.I'S· kirke.

Arealet beskrive s s@l.ledes: cl.' vest rlOI" kirkens parkor1nCø- OB a1'fnldo-
pW. lsse~cl' U'801 U4 't11 kOØ1lØ111t.,.~en ~U Mu11Ø1'up.

Fredningen har følgende iit~ .4 fæ beboel... 3eddOlØJ ~fr.DedQntoJt
~ Jli'!tlSl~r:;e/"'epJ.anteG med udsigts-

ødelæggende beplantnint, ligesom aer heller iki\:e pt arealerr10må anbringes I
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og liBn~nde eller opsæt-~ .
te s sku re, ud salgsstader, vogne til.beboe Ise. e~ler opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der m@l.i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilst[lnd, der kan virl<e skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fl~ kirken.

»O to btboel ••• ml _alt VUIft l1i .taB'. bø~40, Oll pA '~end() .. ne
IDAtJcte 4l'1".8 DOSen 9lrlUlombe4. Cer .,..4 NB. etø3 eUor Udo lU8t senofØtI'
Id"'.1'1,

Denne overenslcomst er il<k0 'Li~. l:i~~~~!ef'f~\~'tebyggelSe
og beplant ning på e' f1Q~~~Gi lif,e.som jeg fcn'beholder mig ret
ti age nyby~nj_n:;or o: Jer omby,~;J1jngor.

I tilfælde af nybygninGer (-' l1er ombygnin[.;er er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne p@l.begyndesat forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id slcal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt pas:-.>er til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kl~ken.

mailto:p@l.begyndes


Jeb er e nig i, at ovonst&ende fredningstilbud tinglyse n på min,fornævn-
te ejeudom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pnntegæld, servitutter oG byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk Rmtsrådskreds og
menigh3 dsråde t.''.

»ft'DØlb~era l den 1'1 10 19 51
l1ne lolD1cke

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fa ranstående fred-
ningstilbud, be stemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 2' OB fik af DIw... 1b~.rs by" OS sogn.

~

fre areal 'Å~dte~~~~~~~~'ken en
<P". ,~,

genp t es h nl~a~~på a ~n~,,1#7 'Ic'

Ndturfredningsnævnet for' Holbæk amtsrådskreds,. den 17/10 19 51
. IeDnDt_~

J,rett .... Re,"". 40n '0/11952.
A.uaasArd/l'r.

! j I l.-. J ,:J ~·'LJ:;~,

l, 4' ti-, fil l:" ~'; .: }1~~'i~n: ~,,\ .

r~.i' ~', / ,:.."'r,k I f. "

• U./U 19"-
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Mtro nro IS.. 29 08 29

_ .. l~.1.rs~ Og eo,;11.

17jf)-}C; Q
Anmolder

Haturf:clJdningsnævne t
for i-Iolbæk Amt.

Uden .3t~"ilp3] og l~e:"'yr i L.t.
lov nr~ 140 nf 7/5 1937,§33 •

..~
l!' li. ]i; D r: l N G S O V E H }<j N .3 K. O H S T.
_. , -_ ... _----- ...... ----_. __ ._ ........ __ o ....... _ ... • __ .... _ ••• __

Undertegnede. Dzw.eelbjol'S kirke· teet men16bec1ød.dete tOl'm_
\

erklf3rer sig villil3 til, som ejel' af mtr.nr. 2,... æ 06 29
af _eee1'~~ by; OG sogn at lade ,,,.,,w'Uål 41888

....... mtl'.nr. frede for at sikre den fri belJggenhed af

»n.Sll )~.tff.iJj'ko.
AT'GaJe.t bOf,~l'ives sål<0des:

Fredllingen. haT' følgl.Jnc!<" omfanr.;:-_.M." .. 'r••••• : are[l.le."m~\ J.ldt<J....Jub.le;:·:J3 dle!' LJel'lanteq med udsigts-
ødelæl3tscndo bGvlantninbl l:LC;G~Jom deJ' hc~J~_c:r':..J:'I.Q pC, al'ef1.1~ må anbringes

•t ra."1sformato:rstationer, l ulo:t'·)n- Of, telegl'8.fmaotoI' og L·3nende eller opsæt-
tes sku re, udl::lf.l.lgsstadc1.', vogno til. b(.:lbo.c~GlJ,0:-"1e:..'opbevariI1g af redskaber
eller lignende skønhcdsforstyrrende genstande. Der m~ i det hele ikke fore-

~
tagns ændringer i den nu bestående tilst':l.nd, dor kan'virke skæmmende eller
hlndrendo for udsJ.g"Gen til eller fl·d. l<i.rlcen •

•

I,..;;J-'
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Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder,
\træffer kirkeministeriet iifintOiiieindhontet erklæring fra fredni ngsnævnet

afgørelse om nyplacering atrbygninger på '1 •••• ~.I.ljorden og tillige om selve
byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal ...,ZIIXX*&t ••etli.iS.i
'.I•••@IIIIIII"....'cllXXl.I8X~Zllalax.ZI.WZIlI.I ..... tjene kirkelige
formål.

Jeg er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min/fornævn·
te ejeodom.dog uden udgift for mig.

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

På tale berettiget. er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menig il3 d sråde t~

J)"8øelb~C!l'&"G , den 25;10 19 52~.m.v. R. Glentbl3.
Idet naturfredningsnævnet modtager oe; godlrender fo rans~ående. fred-

ningstilbudl....bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. ct.:Jflt 28 «: 29 af J)1W8oelb~Org by, og sogn.

Det fredede areal er ind tegne t på vedlagte kortsId tse, af hvilken e n
gonpart bedes henlagt på akten.

Naturfrednirrgsnævnet for Holbæk.amtsrådskreds,
L. Hu1"'~.'

tø.

den

»et tU ........ " n&ltlftJlreftde "4111ng~Ubw1 'Uncl:roee 80m .m.tut-
nlthøS' JA ••• rar. 2Jat 28 te 19 af DIw.. lb~el'6 bi og 806ft" etos .4 føl-
,.øJe _rs.... ronaen Daturft ......:Jntna__ net ØG meniGhed..u-t e~ Ul118e
~ Ilenre'u8 R1'OvnlUdvaJa 1I1.~i8 pAtelebe"'ti6et.

l1rkeai,nietene\. den. 21. oktober 1953.
p.... v. e.b.
Au6. Joe.n. fm.

1.''-1 Løve 11eft'Ø4. 4en 5/1119$3.
cmt ~øen/b.

, J
l ,
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Mtr. nr. Anmelder
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

F R E ]j li I i: Cl S O V J] R E N S IC O ~l S T.

200tj 21
SOt'-;n o.t l~de ~cU.s.

den fri belig~enhed af

Fredningen har ~ølgenuo omfang:
De hidt il u bebygf,ede areale må ikke bebygGes eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, li~esom der heller,ikke p6 areale må anbringes
transformatorstationer, telef.on- og telegrafmnster og lignende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne tll beboolse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrronde {~pnst;c:..nde.Der må i det hele ikke fore-
tage s ændringer i den nu b~stå,endo tilstZ1.fld, der kan virke skæmmendeeller

I

hindrende for udsigten til e~iler fl':]' kirken.

JA ,'endølllmCm ml iD6ene1nde 4nvuø n.rksomhoc1. BOlD ve4 r,,;;, stø3
.U.r We _ .. kcmpne" kir.lh

Jes toJ'bebo14el' ØiG uCltl7kkeliø't udon .turt:l'ednSJ1øarlØ'lmltø
_kendel .. at opføre e' bln.lme 1 en atstanS Bt 4-5 .- tro kirkea4r4aaren.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplant ning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger e 11er ombygninger er jeg villig til forinden
bygning sarbe jde rne påbegynde s 8:'; forelægge tegninger til godkende Ise for
naturfredningsnævnet, ir1et beb~rggelsen alt id sk8.1 have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt pascal' til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

udsigten til eller fra kirken.
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Jef,er e nig i, at ovo~st&ende fredningstilbud tinglysen p~ min,fornævn-
te ejeudom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servi~uttGr o~ byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
·meriigædsrådet~.

J)Ha.lb~'1"B den 29/10 19 52
Rudolf DøOke:r.

Idet naturfredningsnæv~et modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. ROog 21 af »n_lb~el'8 by, - OS sogn.

D~e'd'~e ar~:1;er iPd't.~g~~t.aG~~en en-Y'/ /' , ..,,,-,,

gGnpar bede s h agil -'akten.

N8.turfredningsnævnet for Holbæk amtsråd skred s,.den eG! 9 195'
J,. 1Iu1.... ~.

1m.

,.....t I.IW .. ,.....4. 'eD 20/9 195'-
CM ~ .. D/b•

. .

! j1 \";. l'

l I •

m;nuT\{. \1



,
~,

l'.1
Ir
e,

l,",
l

f""I:
'"li'
It,
f" ,l, ei
l,
I

!
ri:

l,

W;jEl~~L1••

Mtr. nr. la "atrup Hovo4l;a1'd fA.fl. A n m e l d e r

».... lb30rs sot3n. NaturfrtJdningsnævne t
for Holbæk Amt.

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

]!' n E D n I N G S o V E R E N S IC o 1,1S T.
. . '------------------------------------------

Obr. G.A"'. DeJ'tlhoft. Hønn1na A.H. Jlembo:tt 06

U d t d
Brl1Dt:~ R..A.H. 1lerDhott

n er egne e. .
erklærer III villig til, som ejer nf mtr.nr. la a.atrup Hovod~
~ aqt, DJ,woaelb30rg sogn at lade et areal af

I

dette mtr.nr. frede fQr at sikre den fri beliggenhed af

D!Ø~solb'lIs kirke~
Arealet beskrives således: eD b~ langs søM%'Oøkel af

••• nr. la J)l 50 a, ~ae' lD'l ... af .V1ke1aa1cel1et OGmo4 .et at
fol'løtGeleøl'l el øatskeU." tor •• Dr. 20 :D.... 8.lb~el'S

Fredningen har følgende omf~nG:_ •• ""'1'••• _ arealqt mf\.ikke ·.)cbygCes ellC'r bepJ.antes med ud sigt s-
ødelægge nde beplantning,. lige sor:l de r hG lle r ik1:"J plJ are nlGt må anbringe s
t ransformo.torstationer, telofon- OG toJ.egrafmn.ster og ltcnende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, VOI~netil beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhed~forstyrrende genstande. Dur må i det hele ikke fore-

t' ':

tages ændri.nger i detl nu bestående tilstanu, der kan virl.;:€ skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fla kirken.

Denne oveItenslwmst er i1:ke til hinder for, at den hidtidige bebygGelse~
og beplant ninG på e jendommen bibeholdes, lige som jeg f O l'ben,Q..J.der mig ret

.. ',111101''''';''

til at foretage nyl.lygninger eller ombygning~~~}. ..,{"'.".··......"'~'
I tilfælde af nybygninger c ~J.~~~inger er jeg villiG til forinden

bygning sarbe jderne påbe~~~~f forelægge tegninger til godkende lse for
naturfredningsnæv~~et bebyggelsen alt id skal have et sudant ydre, at

... -Jlfl"
bebyggel~.~.,f./I~48·st mu ligt pas;;;er til omgivelserne og iklw unødigt hindrer

~~g~~~'til eller fra kirken.
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Jeb er e nig i, at ovenståonde fredningstilbud tinglyses på min.fornævn--.

te ejeudom.dog uden udgift for mig.
M.h.t. pantegæld,. servitutter og'byrder-henvises til ejendommens blad i

tingbogen. ' ..
På tale berettiget er nntur=redninGsnævnet fOT Holbæk nmtsrådskreds og

menigh3d srådet.
, den ~i5 19 ~3
I. Del-nboft.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ni.ngstilbud, be stemmes det, at fred.ni~gen vil være at lyse på
mtr.nr. 18 af lø411t1'UJ Ho"f8qAl't by, "uølb~ers sogn.

le t fr~d'~' e are ~~..,1~ ind t~gne 't..Jp&-,,:v.&(ill!~11't~~~~,lw. n e n
",.J, I ,I - l ~ø:

genp ~edes e ;ltagt på~!t'en.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den 26/ 9 19"
L. Hul8S'Wj.

tD.

"l'st • .,,:ve Hel'S'Ø4. "tn !SI, 19"_
. ow llafteeD/rr.

" ,.~ ':., _;, " .... fI' '" l.'; J' . .L v.,. '(

.. f
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 14, Løve Herred.d.ll/10 1954.
Lyst: tingbog Drøsselbjerg Akt. C nr. 450.
En servitutattest og 3 stk. kort forevist.

Ove Hansen / Fr.

Mtr.nr. la og 2 m.fl. Bøstrup-
Hovedgård, Drøsselbjerg sogn.

A n m e l d e r:
~larH:: f, "~~..,.~-j),.,~", .... L

11>1. JCIJ~&; .... h ,,:lwlUd«l stempel og gebyr i h. t.
lov nr. 140 af 775 1937,§33.

Ifølge erklæring ~. af 25/9 1954 fra landinsvektør N. ~edersen
Bonde, Slagelse, ligger den i nærværende frednings~.kxKX.%tmK overens-
komst omhandlede bræmme på 50 m langs søndre skel af mtr.nr. 2 Bøstrup
Hovedgård, Drøsselbjerg sogn, medens mtr.nr. la ibd. ikke berøres af
fr edningen ..

Overenskomsten begæres herefter lyst på mtr.nr. 2 Bøstrup Hoved-
gård, Drøsselbj erg sogn og samtidig slettet på mtr. nr. la ib4.

" den 7/l0 1954.

To Møller.
F.
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Mtr.nr. A n m e l d e r:
Natu~fredningsnævnet

for Holbæk amt.
"

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

År 19 53den 1'/5 kl.·14 holdt naturfred~ingsnævnet for Holbæk
amt ved formanden, dommer.O. Bærentsen, Holbæk, det amtsrådsvalgte
medlem, gcr. J. Buhr Holm, Samsø og det kommunevalgte medlem for

J)ftJ .. lbaera sogn,
åstedsmøde i __ lb~l'8

Foretoges: Fredning af areal grænsende op til
~18Ilb~e~ kirke.

Nævnet besigtigede arealet.
Da det efter nævnets meninG er af afgørende betydning at frede

I'

I
I

for at sikre kirkens frie beliBgenhed, for at værne om kirkens fred
og for i fremtiden at sikre kirken mod for nærgående bebyggelse, så
opto~ nævnet forhandling med ejeren af ovennævnte mtr.nr., IQIer
B4~ IIftftr ØearlklOn , der blev antru!fet, for at formå

ham til frivilligt at s ervitutbelægge ovennævnte areal.
Til stede under sagen var matrikelskort over kirkens nærmeste

omgivelser og tir .. test for ovennævnte mtr.nr.
Ejeren, der .;---- at medvirke til frivillig fredning, havde

lejlighed til at redegøre for sine synspunkter, herunder specielt for
de ulemper, der.efter hans meninB er forbundet med servitutpålæget.
På forespørgsel, hvilken erstatning han ville kræve for et servitut-

p. • sig ude af stand til atpalæg af nedennævnte ~ndhold, erklærede han ,a ••••••••••• 'I••,."'...l
angive noget bestemt beløb
i til r :. .

Forlig blev forgæves prøvet.
Da det påtænkte servitutpålæg efter nævnets skøn sikres tilstræk-

keligt ved tinglysning på ejendpmmen med respekt af allerede tinglyste
servitutter, byrder og pantegæld, var rettighedshaverne i ejendommen
ikke indvarslet til nærværende møde.

Nævnet optog derefter sagen og afsagde straks sålydende
K E N D E L S E:

Da det skønnes af naturfredningsmæssig interesse at sikre
...... Jb~ kirke mod Skæmmende naboskab, og da de i n~turfredningslo-

vens §l fastsatte betingelser er til stede
b e s t e m m e s:

a.f J)",... 1'~l'Ø by og
..... lctftt.l'4 le.., Benrt.køen

mtr.nr. n
tilhørende

sogn
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må iLlf'3 t~:m,gT_'\' ~"'~~,!"I"1t'!'>j6f'l"iltill\lil~~k,(l.~~JM.~jn;i.J;Hj?;p
• _ ... •... (,.,.~h

lic:e:::om åø.l:' hb.L.'e:~r :..'(l' ..d .ld clrc~LJ ~.! .~LI [;'~1·;:,.!.."'il·L/)()ll G~7a~~fcym8.tor~:ta'tioner,"
tGlefon~ v~ i.f,L)t"',,',l:;:l!,~\S'CC'(' O'; ,i.l';!l('1'c'(·) (~l,: c' cp['~ct'vC8 skl:1ru'~ udsalgs-
stad8,C~ VO{~"[jia ":::.J ~,cbr;,,'l:;~' 'J~,) :J1: r; b lV,·!.. ",!:" 'l~ rG.".;'k'.1b·~~e:ler lignen-
, , h ~... L, '() • .. • ri';ft' ~de L!(øn UU.:it0'{'f,<>!'rCf1l>3 [:en"",,jl"3, l,,_~' 1:H:1 ::. (.IWti-' .1,L.I Jli:k~ fo:.'etaf,es

~.~
ændrin~er i d"n iLt bGfiCåe::do "Cl',3tllld, (""~t,:~:(.11 "'>-l'lw Gkæm'1lende eller
h· d d f d' L ' ' - 1 l . "'·-l"~k' ] , l' l o1.n ren e or u GJ.{j Q'-. -v l-L 8_ .. e:.' .tra,J'l";"'::~ U111 •. J.:;eSC:lil l,er ll< <e pa area-
let m;~ drives v::'rkDcrnhed ellel' :i_rl~tI~rgt fore"~acus nocot, der ved røg,~ ,
støj, ildo lugt ollor lAbeh~l,g.::.".~~"tskuQ 1;1:u eGner:; l'irlwno

Dette servitutPålæ~~iklce til h:;'nder .for) at den hidtidige be-
byggelse of, bep1ant.n~,,~-1p~1 3.realet bibeholde:::,

~ ti}'fcr.lde . ndrir,g ~:l'f den nu bGs't~ende 'beoYf.moh;e er EJ jeron
pligt ig t n a:~' ptage :Corh':~l1c~li1::; med 11f1.tl,ri,co d lline; c n CB'/l1O"C, hvJ.s skøn

##r' '
er af,Z7.lre,~~ "ior: C'r.' L~lbYCl1i[j(~'-:.L'eller cJ11by~;:nn~er pa Cet :":::odede om-
råde m~:::,etat0S, 1.1~et t:i.J.laJelson kun J!an :o:t:>ven;,e.s ,'l(:(ldolt, så::romt

I!1Ill!l'l;· . , ,. . , "en,,~nuen p.iaCCi'J1Jb V_L flledfol'e VC:Jselj'(,~l:,C bC'J..o::r~ran[~el' eJ.] ur ulemper
~;,,~g.j,~(i):f!lI'Jll6~

For O"'/opnf,8\n'tc ~8.L'"'(Tj.:·1~IJil.:Lr:/:;, der \/~~l "æ:'~) Ct~ ~,il{re "lod tinglys-
nj~ne med .cesp~kt e.J~ c.~r~ G ;1.Jl1d('lllC0~ FJ1:' .=. .... '~.l~~' ::LlrCJ~....·l.(-,r.u.o ;-er"'.rituttol' 1

byrder og pan t ,dJU:.-',c" ~ ~)C_', :1" o C UII hel Jli:" ':'0 'l .~ :'-~ '. J ,Jr.d o:nmo 11S b lad 1. t ing-
bogen, t.i.llæ~meG dur o;)o..::on 0.1 e_''':''~o:\''::_:J~_p\ O k:Coj idet servi-
tutpålæget 1,;Yld'J:" vI3nt;y:: "c _ eJondornElen:-; ·L-:vC'ndo,~:.lQ=m~~do il:ke skønnes
at medføre væsCJ!ltl::..go 11lo1C'JOl' 01101' 8.t !'li ,;11'0 an h(jjl.3igtslllæssig ud-
nyttelse af Y8,',.:;ejondolllmcn"

Påtalcberc'~:-ig8'G ur ::u..tl.'T.C:cacJii1f:,";'-";""1()t CG:;" 'iulbml{ amtsråds--
1"_ • •

kreds o~.jJ1enigheC!.:,r':'ldut>

Bæ::,ont sen o J". Buhr Bo 1m>
Ejeren fik strnl([; udleveret e:'1 u(!8kri-;:"~ 8.[ );:onde.LrJn og blelT

gjdrt l:iikAndt. h10:d %endoJ 8er:8 rotD\Tirlm:i.1J;.s og H1'J0 Sj:l Il't tll lnåon I,

ue;er fra d9,tu 'j;':T'if~l-::;t n:t :i.nl1a.nke,nxvI1cts a:':G0rels'~ :'::o.r: ov(~rfroCl-

_st. .,."..1Ie.... 4. 4eQ 28/9-6,
o. ".D/Ir.Sagt:)) s.l.ut'C(')t;,".t.D

af ._1b,,' by og l;wgn.
Naturfrcdnwt;sm':vnet ;foC' Holbæ}<: n. nt sruu r·Jl::.:o::1 s , (10 n ..... 19"
, .::r. I'" : ' JiC{S L'i a4-.t. fil.I"'" ;. "':...: r

II.; ;

.uIU 19"_



Mtr •nr • ltI 08 " »J.rnt!elb~J'G " Q8 8CJ6ft. A n m e l d e r:
Naturfredningsnævnet

for Holbæk amt.

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

År 19" den U15 klo .14 holdt naturfredningsnævnet for Holbæk
amt ved formanden, dommer. O. Bærentsen, HolbG3k, det amtsrådsvalgte
medlem, gdr. J. Buhr Holm, Samsø og det kommunevalgte medlem for
Dø'8I1'"'' sogn,

åstedsmøde i Dtwaee1b~el'S
Foretoges: Fredning af areal grænsende op til

btle.lb~J"G kirl<e.

l'

I
I

Nævnet besigtigede arealet.
Da det ef~er nævnets meninG er af afgørende betydning at frede

.'erdOJ.lDlft .1'.... 'ri OG '5 Drø eØlJ~b~rs by 05 SOGn

for at sikre kirkens frie beliggenhed, for at værne om kirkens fred
og for i fremtiden at sikre kirken mod for nærgående bebyggelse, så

'.. optog nævnet forhandling med e jeren af~nnævnte mtr.nr., t:l:I.nerne
........ ,0\11l1li • II'leJ'SDe ))0'4." ,de'T]blev antruffet, for at formå

ham til frivilligt at servitutbelægee ovennævnte areal •
Til stede under sagen var matrikelskort over kirkens nærmeste

omgivelser og tingbogsattest for ovennævnte mtr.nr.
E~e I~ lil~~~Effl"e-'.I>\~:ft'~·~Me'~:f-"f-fi'l'f~lvl-a;g;\l)~srl»>~"l:~I.ha-v_, cc:c \.I ~"'l,,~.~~.l,-'l"~ ""

lejlighed til at redegøre for sine synspunkter, heX1J)nO-er·'·specieltfor
• ~If..t'~..,~r~t;~~

de u.lemper, d~r .efter hans mening erJ.;t~~iJ.-fld~" med servitutpålæget.
På forespørgsel, hvilken erst~~~~han ville kræve for et servitut-

o • ~~~~)l." sig ude af stand til atpalæg af nedennævn~.7.o),I.~J'l'U'Ia,erklærede han ,at han forlangte kr.
angive noget b~~~~f beløb-
i ersta~~~gFfen gang for alle •.

, "jæ'.f'""
.;.J;:~;-}l;r'OrliIZ blev for~ve s nrøv"e.t.
"'Jj$Cl~.If!I!lGIf~

Da det påtænkte servitutp&læg efter nævnets skøn sikres tilstræk-
keligt ve~ tinglysning på ejendommen med respekt af allerede tinglyste
servitutter, byrder og pantegæld, var rettighedshaverne i ejendommen
~kke indvarslet til nærværende møde.

Nævnet optog derefter sagen og afsagde s~raks sålydende
K E N D E L S E:

.......

Da det skønnes af naturfredningsmæssig
IDeII.. l~rø kirke mod Skæmmende naboskab, og

vens §l ~astsatte betingelser er til stede
b e s t e m m e s:

rotr.nr.ø 08 " .af Jbtø lb"Jl8 by og
tilhørend e ". ,'be tGu1.1l 08 Kl1.S.lM Poul.n

interesse at sikre
da de i n~turfredningslo-

sogn



pb..l.æg{~88 J:(J]. ,0:L.1C [;.1--::1 r,"'vt~':

.Pft4~ al tJcJce ~bnae •• 4 ~r "mø" .øl J.t beboel_11eB
lfaI...... UlD JA d.n 11& 4l'1....• 1'bW~1IOIIbe4. 4er w4 I'ØØ. at.~.u.. »6 •• 1114. Da "f.I..rke to...~Dt. t01/ kirkens f.Nd.

må..~~~$~I'jl\~~'!?''lIWW~'8W{t~~~.~~h\~15''~~!t'fi~1ffi·k ,
ligosom \)..IT h'''':l' o:, ,~,.t,~,; l:-~t\ '~~J'c~-.;..; !:I '-"'"\-~IJ~lJl~~(':" i ~ [1~·..~".l.o.r·m[)~orstationer
telefon-- elg 'LL;~U<J:\l~'1'~,i'~C'(' (.lC J_'Jr., J~I)a ,-1'J6:: \-~;:...··,G·.n:8 s~~l:.rc, udso.lgs-

'''r"''staC:UTs \CI,'~,,~ '~ill'.'.J,)("I',., ,,>'.<:1'" ..:)1, '[,'l:".:,. "i T],'U,:,t,a'bo.r olleT lignen-
Cle s ',{0n '1'"" ~ r "r C": ') ''1''' l' 1, .< 'e VJ • , l VI"" I\-' ri" ' '" 'i' -4115":; (' ., kJ(c:- fore t a['8 s

• .' ~ .......... " - .~ ........ _) _ .. ) -' - ... \ .... ..., ... - I,.~, ... ~':.~l" .• J J J.,

ændr ines el'"' j eJ:.. d ir:.! R~: [: L.CtcJ Id(' '., :L~~.E, l ll~l.:. l~2r ~~~~~. v J. l.~~,." 3~~æmmend e e l~ e r
~('-"""

h' d r' -f' Y' l"'i..,·I.~.~ -~, ,1" ," ,-~. " 1,...'1" 'I;~')~' 1 "kl pln re lue -o .. ua"' __>;l. _•. 1,,_. -,_..LO" . d. "_~.&",",1" .... , ....~.<lll LiOl ... ce pu area-
l... ,o.. d'" "", --....... l" J'I " ,,' ,-r:t, ../j'r"r,. ~~ .. ", ,'-<')' t· r del> nl,,, I1VO", ....-L •• ",(T!' 1....(J c, C_ ."\.J;,!!!,'" J.,O"C_"lJ", J.\(,O • cer \e røg,
s";øj, ildu J..U[;'t ei].{']' L-lbOhf1.6..;li[,l~,dl"hi[u.J LCI.'1 [.eneeJ l<i'c!wD.

f~'
Dette servitutpålæG el' il~)itf' tJ.J. hinder for, nt den hidtidige be-

byggelse oG beplantrllng p<iJ,_J.l!itf~alGtbibeboldes •
....<.i>"

I tUfælde a": E3n~~rrg 'af o.e'1 nu )1cst:Je:lc10 bcb;rggaL:lC er e jeron
,{!~

pligtig til. a~ opt,\1Ø~~":iorhantlJ il1G med naturL~.:dlJil1gcJ1u-;l1not, hV1S skøn
(11,'1 ..

er aisørendo f9+f.~"'" om llybygnj11ger oller omhYl:,:ljll[SGr !lå aet frodede om-
råde mo._fo~*~~&'8S. itot ti]]auels'm ;~un l{an L;!'vornes .neddolt, såfremt
en anderrr.~60r1,dg v::.l r.':Jdfo1"J ':~sentJ.ige bol{ )s't.lin~,:o::.: elle:..' ulemper

.+-,'" .
f~:~c:eJ.~~'~~
'." For (' :c.:l'nmvr'tc sel'v:i:::'"J.t,JU::'ulG, de I' vi: VeCl'e at [:;ilcrc ved tinglys-
n~ne med, reGpelcl. a:,~ del ejell<}orrm(:! allornco -:;Jl.;lVll())]uo servjtutter,
byrder oe pan';~ohCD:f·~cj,~C!', {.\ll~'Om }lOnV:l'J()J t::. ~~l('.1do.r.:fjen:J blad i ting-
bogen, tillæ,-;c,ef-J åer ~)jon,r c.: (;:?"~,t~'i;';':'r.g p{~ O lc.L'o, ~det servi-
tu'tpålægot u"\dc~ i',e:lbYi". .~l:', 8 ,,(' nJ o [Iil~'-' n'J .~l':O.',,(L ....ce ~-;ir.0,doil:k8 skønne s
at meofø:ce 'il,GOll'Ll::c;a 1']emL?or <Jl',OT ~l.t hj;:Jn.., ur1 hOJlsigtsm&fwig ud-

nyttelse af rost0Jando~m0n,
PåtFtle'bc::;:,c:tt::J'ot ur n:::tturirod.1::ng::Jrl<::;;!:'~t for Ho1.bmk 8.mtsråds-

kreds og illJn::ghcdcr&Jet.

B,frontsCf· 6s1e' ~liul_.. »-. 01.a.
Ejeren :ilk '.' en Ld~:;ltcift af kendelsen oS blev

gjOI't bel-::en<lt ],1,,'6 kende~c:;uns retsvirkning og wz,u sin l'et ti:, inden 4-
uger fra da~o akriftl·;f,'t at ind<J.nlcQ,na,l1'l1o'(;s a:fG.~r()h;":; for overfrcd-
ning~nævnct, JJo·uIJlJoJm,;~ade 10., KbhcK"l i:Jåfl~emL han \ril påst5. nævnets
kendblso tilsid8Aat pIlor ænJrot.
,.,' UIil·~~.3:~!'l J.~ ,
.i> J e r e rI .'~.t:" r.-,\-- -'--'"c _. • .. - - -,- ,. -- ~.;;:uu~~ 1!l!ng.1!t!'nUl~ di=-.

SaguH 8::',11:[ 01,.
"'ei......... 4•

4eD ,!U 19"'.
OW ø8ft.~.

af
Nærvæ'[,(Jn60 fr(iulnn~·.sl~cnrluls\) bV,:i'"c'e3 tln[Sl;YAt 'pu Il'ltr.nr. f1 OB '5
aøe.lb~J8 0~r o~ OC s')gn.
Natu:r·fredJl~.n-'3:::'lL'v,).J":; fol' HO,Lblfi: [1il1'Gsråu;-lcl'cJs dGn 2ft 19"
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REG. HR. (7 j ~A

KORTSKITSE
over

terrain af DROSSELBJERG by og sogn.

Se ko..-t 1-10 110

~estrup
la

28

23a _--''''''''

29 ------'i~

li
Målestoksforhold: ca. 1:4.000. iii: fredede arealer.

Naturf'redningsnev!let for Holt .:': amt, september 1953.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01733.01

Dispensationer i perioden: 12-09-1991 - 28-08-2003
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*Civildommeren i Næstved
SkomageTTækken 3, 4700 Næstved

~ KttL NIC. \ {00, O \

FREDNINGSNÆVNET

ulf. 53 72 06 62
Fogedretten 53 73 80 73
Tingbogsoplysninger
kl. 9-12telf. 53731010
Giro 2 05 26 95

Den 12. sept. 19 91F. 96/1991.

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes land-
~ .skabsafdeling har selskabet for Gørlev kommune anmodet om nævnets tilla-

delse til etablering af et renseanlæg på matr. nr. 2 a Bøstrup Hovedgård,
Drøsselbjerg.

Landskabsafdelingen har ved sagens fremsendelse den 14/8 1991
bemærket:

tt "Renseanlægget i Drøsselbjerg kræver fredningsnævnets tilladelse. Det
placeres nordvest fol" Drøsselbjerg kirke på ovennævnte ejendom som er
omfattet af deklaration lyst 28.9. 1953 på matr. nr. 1-a Bøstrup Hgd.
og med rettelse indført i dagbogen 11.10.1954 ændret til matr. nr. 2
Bøstrup Hgd. Matr. nr. 2 BØstrup Hgd. el" i forbindelse med udstykning
af 3 landarbejderhuse ændret til matr. nr. 2-a jvf. vedlagte udskrift fra
matrikeldirektoratet af 24.11. 1986.
Ifølge deklarationen må arealet ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må an-•e

e
bringes transformerstationel", telefon- og telegrafmaster og lignende el-
ler opsættes skure, udsalgssteder, 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 vir-
ke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Renseanlægget består af et nedgravet sandfilteranlæg. Det vil fremtræde
som et græs bevokset areal, dog med grus belægning på tilkørelsesvej og
vendeplads. Automatikskab fol" pumpestyring m.v. placeres med top max
l m over terræn. Der påregnes simpel indhegning, som f.eks. banehegn.
Landskabsafdelingen har herefter intet at indvende mod etablering af ren-
seanlægget, som ikke anses fol" at være i strid med den med deklarationen
tilsigtede beskyttelse for kirkemiljøet".

;:1jormnisterict
J" J}~ o

~·:ov-?~~~tu;·~t~e_~e~

m,



Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af
kirkefredningsdeklarationen etablering af det ansøgte renseanlæg.

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

AfgØrelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indrbinges for
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.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
tt Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-

holdes af klagemyndigheden.
~~tt Steen Nørgaard

c- ...:J~1~~lt{ B. Neergaar
/

/

•
tt

•
A/S Samfunds teknik
4200 Slagelse



r.!';!:D~!INGSNÆVNET
FOR VE5TSJJtl.tANDS AMT

·;S)'Ol.jGE i"REDNINGSKRED5
NÆSTVED

! / REG. NP l/,y~ .L)
V--?/~ 00 E ,

,... '~J :/ ;·J''''';·;''li'l.A.y,g;~7 JUNI 1992... /

Civildommeren i Næstved Civiiretlen i Næstved

FREDNINGSNÆVNET Dato: 18. juni 1992

Sags nr.: F. 61/1992

Ved ansøgning f~emsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes

landskabsafdeling den 25/3 1992 har selskabet anmodet om nævnets

tt tilladelse til et ændret renseanlæg i forhold til det af nævnet den

12/9 1991, F. 96/1991 godkendte på matr. 2 a BØst~up Hovedgå~d, Drøs-

•

I
•

/
I

selbje~g.

Landskabsafdelingen har ved sagens f~emsendelse bemæ~ket:

b Med skrivelse af 6. ma~ts oplyser A/S Samfundsteknik, at de~ i stedet

for det tidligere ansøgte sandfilteranlæg ønskes etable~et et mini-

biologisk ~enseanlæg med tilhørende udlignings- og bundfældningsbas-

sin for overfladevand.

Forskellen på de to anlæg oplyses at være, at sandfilteranlægget frem-

træde~ som et græsbevokset areal, mens udligningsbassinet vil få en

dybde på 1,3 m under te~ræn. Det vil dog også blive g~æsbeklædt.

A/S Samfundsteknik spø~ge~, om den ændrede type rensningsanlæg kan ~um-

mes i den tilladelse, fredningsnævnet tidlige~e ha~ meddelt.

Hertil bemærkes: Efte~ forvaltningens opfattelse e~ de~ ikke så sto~

fo~skel på de to p~ojekte~s indvirkning på kirkeomgivelse~ne, at en

fo~nyet behandling i f~edningsnævnet er nødvendig. Til belysning af sa-

gen vedlægges fotos af lokaliteten optaget den 17. ma~ts 1992.

Det anbefales de~for meddelt A/S Samfundsteknik, at en fo~nyet behand-

ling i f~edningsnævnet ikke e~ nødvendig.

Videre oplyser A/S Samfundsteknik, at den simple indhegning, de~ tid-

ligere har været på tale, tænkes erstattet af en 1 m hØjt trådhegn på

strengbetonstolper. Forvaltningen mener ikke, nævnet bØr modsætte sig
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dette hegn, men anbefaler, at hegnet anvendes som støtte for en li-
gusterhæk, svarende til den øvrige hækbeplantning på stedet, jfr.
fotos".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
af deklaration om kirkefredning tinglyst den 28/9 1953 og senere,
at renseanlægget ændres til et mini-biologisk renseanlæg, og at ind-
hegningen ændres til et 1 m hØjt trådhegn på strengbetonstolper som
støtte for en ligusterhæk.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5
4t år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

• 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.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigehden. _
9ft Mk, CJ'

~N~~R.~ /,irik
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Ulla Højer r~
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A/S Samfunds teknik
Østerbro 4 B
4200 Slagelse



Sløv- og NCitJrstyrelsen ~KOV-
FREDNINGSNÆVNET '

G:OAVESrSJÆUANDS A',1T 2 9 JULI 1994

'"Civildommeren i Næstved

Dato:, 28. juli 1994

Sagsn~: ~. 23/199Y jvf.

~. 61/1992

Ved ansøgning f~emsend~ gennem Vestsjællands Amtskommunes

landskabskonto~ den 12/4 1994 har De fo~ GØrlev,kommune anmodet om

nævnets godkendelse af beplantningsplan fo~ D~øsselbje~g Renseanlæg

tt på mat~. n~. 2 a BØst~up Hovedgård, D~øsselbjerg.

Ejendommen e~ omfattet af dekla~ation om kirkef~edning ting-

lyst den 28/9 1953 og sene~e.
Ved nævnets afgø~else af 18/6 1992, ~. 61/92, blev det til-

ladt, at ~enseanlægget ænd~es til et mini biologisk ~enseanlæg på
vilkå~ om etable~ing af afskærmende beplantning af en liguste~hæk

støttet af et 1 m hØjt t~ådhegn på st~engbetonstolpe~.

Ved sagens f~emsendelse til nævnet ha~ Vestsjællands Amtskom-

mune indstillet, at den nu f~emsendte beplantningsplan godkendes.

Nævnets afgØ~else.

Idet den ansøgte beplantning~plan, benævnt tegning nr. L 2 ik-

ke findes at st~ide mod formålet med den tinglyste ki~kef~edning, til-

lade~ nævnet i medfØ~ af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at de~

Qke~ beplantning efter planen.»~m>::t
I ~ ~ :;;:;-' ~

~ w ~ ~ Tilladelsen bortfalder såf~emt den ikke e~ udnyttet inden 3 å~,
. Z I i:3

- o ~.
- ~ crq ~Vf, na tu~beskyttelseslovens § 50, jvf., § 66, stk. 2.

- Zro
- ~ "1~ ~ ~ Afgørelsen kan påklages til Natu~klagenævnet (adr. Vermundsgade
I en
O ~ 38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
O~~~ digheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag afgø~elsen er meddelt den

.. pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udlØber en IØ~dag eller-~
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helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke .udnyttes før klage fristen er udlØbet.

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

Mt//fd Q~
~k 8.)V~t,;~~nette Dahlerup~ø~

Frede Madsen

Kopi af tilladelsen sendes til:
Gørlev kommune, teknisk forvaltning, Kirkevangen 11 B, 4281 Gørlev
Landskabsarkitekt Kirsten Lund Andersen,.Enghaven, 4281 Gørlev

tt Vestsjællands Amtskommune, landskabsafdelingen, Alleen 15, 4180 SorØ
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

Landskabsarkitekt Kirsten Lund Andersen
Enghaven, 4281 Gørlev

ilL';i



UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 1998, den 28/10 kl. 13.30 afholdt Fredningsnævnet v/for-
manden, dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsråds-
valgte medlem Gunner Nielsen, Holbæk, og det lokale medlem
Frede Madsen, Gørlev, møde i Gørlev Kommune.

Der foretoges:

F81/98 Sag om tilladelse til forhøjelse
af eksisterende tagkonstruktio~
samt opførelse af en mindre til-
bygning til den eksisterende be-
byggelse på matr. nr. 27 og 35
Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg.
Ejendommen omfattet af kirkeomgi-
velsesfredning tinglyst den 13/5
1953 og stadfæstes ved Over-
fredningsnævnets kendelse af 12/6
1955.

•

Der fremlagdes skrivelse af 29/9 1998 fra Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø, med sagens bilag A med underbilagene 1-6, og
B .

• Mødt var:
Ejeren, Bjarne Poulin Nielsen, med murermester Lars Meng.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birke-
dal.
For Drøsselbjerg Menighedsråd, formanden Inge Larsen med kir-
keværge Bent Nikolajsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, Arne Holm
Nielsen.
Gørlev Kommune havde telefonisk meddelt forfald.

Nævnets formand åbnede mødet og gennemgik sagen.

t\!'iljv~.Ol.} ,:~fjejglminlt~tarlt:'
J.m ;:::1\'1~f.fi.'I/;I/,/_&oOI

-- 4 ~)~1,1.t~;~
A'<t, .W. )-.~



Ejendommen blev besigtiget, ligesom indsynet til kirken fra
vejen, og fra kirkegården mod hus og vej, blev vurderet.

Natur & Miljø's repræsentant redegjorde for amtets betænke-
lighed ved projektet. Han fremhævede, at det eksisterende hus
har en dybde på 6 m med en tagrejsning på ca. 45 grader. Det-
te hus er i harmoni med husene nord for kirken. Det ansøgte
hus vil utypisk for et landhus få en større husdybde, og der-
ved blive højere. Det gøres gældende, at huset herved kommer
i strid med kirkeomgivelsesfredningens bestemmelse om bygnin-
ger i max. 1~ beboelseslag.

•

Ejeren, og dennes murermester, forelagde proj ektet. Ved at
inddrage den nuværende tilbygning ved havesiden bliver hoved-
tagkontruktionen 2 m bredere. Taghældningen bliver stadig 45
grader. Men som følge af indkøb af sprossevinduer til hele
huset, bliver det yderligere fornødent at hæve tagfoden med 3
skifter lig ca. 20 cm. Taghøjden vil samlet blive 1,2-1,3 m,
og i hvert fald ikke mere end 1,5 m højere end den nuværende
bebyggelse. Til gengæld fjernes den nuværende karnap mod ha-
vesiden, og der opføres en ny kvist, der beklædes med eternit
ligesom resten af tagkonstruktionen. Der ønskes tagbeklædning
med sort eternit evt. et tegltag i teglrøde sten.
Ejeren er indforstået med, som vilkår for en tilladelse til
det ansøgte projekt, at nedrive det nuværende hønsehus i ha-
ven, hvorved udsynet til kirken og udsynet fra kirkegården
forbedres. Ejeren er klar over, at opførelse af nyt skur el-
ler hønsehus kræver nævnets forudgående tilladelse.

Menighedsrådets repræsentanter havde ingen indvendinger mod
taghøjden, men fandt, at der ikke bør være vinduer i gavlen
mod kirkegården. Rådet anbefalede mørk tagbeklædning.

DNF's repræsentant protesterede mod, at byggeriet bliver hø-
jere end det nuværende.

Der forhandledes yderligere, og ejeren bekræftede, at der ik-
ke isættes vinduer i husets gavle. Ejeren tilbød at forlænge
østgavlen mod nord, således at der ikke, som angivet



på den fremsendte tegning, afsluttes med en fritstående hjør-
nestolpe i husets nordøstlige hjørne. Østgavlen vil i stedet
fremstå som en ubrudt mur. Som nævnt, vil han til forbedring
af indsynet til og fra kirken, fjerne den i haven eksisteren-
de bygning, der nu benyttes som udhus. Endvidere vil han,
hvis det er økonomisk muligt, pålægge taget teglsten, lig
kirkens.

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til ejendommens nuværende tilstand, og at der i
forbindelse med C?mbygningen af huset , nedrives en i haven
stående forfalden bygning benyttet til hønsehus, hvorved ud-
synet til kirken, især i vinterhalvåret, forbedres, findes
det ansøgte projekt ikke i strid med formålet med Overfred-
ningsnævnets kendelse af 12/6 1955.
Nævnet vedtog derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l, at tillade om- og tilbygning af ejendommen i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger og ovenstående
beskrivelser. Tagbeklædningen ændres til et tegltag i teglrø-
de sten, subsidiært et sort eternittag. Som tilbudt af eje-
ren, skal husets østgavl fremstå som ubrudt mur lig vestgav-
len.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

~

,4(%:-'Fle~~Jørgensen



Kopi af kendelsen sendes til:
Bjarne Poulin Nielsen, Kirkemarksvej 5, Drøsselbjerg, 4200
Slagelse
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø
Gørlev Kommune, Tekn. Forvaltning, Kirkevangen 11 B, 4281
Gørlev
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Arne Holm
Nielsen, Vinde Helsinge Vej 37, 4281 Gørlev
Drøsselbjerg Menighedsråd v/formand Inge Larsen, Mullerupvej
5, 4200 Slagelse

Udskriftens rigtighed be\(ræn:l;;~
Dommer~ ~~d, den ,.ø/ -9'4:~'(d~4

Susanne Topsøe
o.ass.



, )
e

•

•

kjl; l~ll:\j 1'\1l~ 1JL Skov- og Naturstyrelsen

UDSKRIFT AF '; a SEP. 2003
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Ar 2003 den 28. august kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
Jammer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf
Dejlow. 0rslev og der lokale medlem Niels Jørgensen, Gørlev, møde i
Drøsselbjerg.

Der foretoges:

F47/03 Sag om opførelse af en 55 m2 stor
carport med delvis tagterrasse på ta-
get i forbindelse med beboelseshus
på matr.nr. 22 Drøsselbjerg by,
Drøsselbjerg, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 12.
juni 1955.

Der fremlagdes skrivelse af 17. juni 2003 fra Vestsjællands Amt, Natur &
Miljø, med sagens bilag, ialt 9 stk.

Et eksemplar af Overfredningsnævnets kendelse af 12. juni 1955 var tilste-
de.

Mødt var:
Ejerne Marianne Wøldike Jessen og John Jessen.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birkedal.
For Gørlev kommune, Mogens Mørkeberg.
For menighedsrådet formanden Inge Larsen med rådsmedlemmerne Gerda
He~,>eldahl Hansen, Inge Olsen, Nina Norup Nielsen og præst Kirsten J.
Nieben.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte formanden Ib
Olsen.

Ejendommen blev hesigtiget og nævnets formand forelagde sagen. Han
gennemgik dertilOverfredningsnævnets kendelse, hvorefter det omhandle-
de areal blev fredet mod erstatning på 3.000 kr. i 1955. Arealet må kun
benyttes til landbrug og gartneri og beplantningen må ikke være højere end
frugtbu"ke. Dog kan der langs vejene plantes hæk der må holdes i en højde
af Indtil 1.25 m.

Ejerne oplyste. at den ønskede carport vil blive trukket 70 cm tilbage, reg-
net fra husets facade mod vejen. Såfremt det ansøgte ikke kan tillades, an-
søges subsidiært om en enkelt carport, men således at også den vil berøre
det fredede areal. Ejerne oplyste, at deres ejendom ia1t er på knapt 10.000
me. Hovedindgangen er i ejendommens sydlige del.

Arkitekt Birkedal gennemgik amtets udtalelse, bilag l, og fandt, at der må
være mulighed for at en placering af carporten udenfor det fredede areal.

Gor!ev kommunes repræsentant bemærkede, at kommunen endnu ikke har
behandlet sagen, idet nævnets afgørelse afventes.



Menighedsrådets medlemmer oplyste, at rådet endnu ikke har behandlet
sagen. Formanden finder, at den tinglyste fredning bør overholdes og de 4
fremmødte rådsmedlemmer samt præsten bemærkede, at de ikke kan stem-
me for at rådet anhefaler dispensation til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant fandt, at der bør gives til-
laueise til det ansøgte med den begrundelse, at når miljøministeren giver
ttllal!else til byggerier inden for 300 meter til strand må denne sag være en
bagate lsag.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

Nævnet konstaterer, at ejendommens areal er på knapt 10.000 m2, heraf en
stor del udenfor det fredede areal og at der her sammenhængende med hu-
sets hovedindgang vil være mulighed for opførelse af carporten.
Nævnet finder herefter ikke godtgjort grundlag for meddelelse af dispensa-
tion efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til det ansøgte projekt og
heller ikke til den nu subsidiært ansøgte enkelte carport.
Nævnet tilføjer, at det indskærpes, at fredningens bestemmelser om be-
voksning på det frel!ede areal overholdes.

•
Sagen sluttet.
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Flemming Jørgensen
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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, 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.
Rettil!ig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.



•

Udskriftens rigti~d bekræftes.
Dommeren~i Stt~~j }C1.03

S{JjjØ anton ~:...
oass. -

Kopi af kendelsen :.endes til:
Marianne Wøldike Jessen og John Jessen, Drøsselbjergvej 31, 4200 Slagelse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Ib Olsen, Møllevej 21,
Reersø, 4281 Gørlev
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Att. Jørgen Birkedal,
Alleen 15,4180 Sorø
Drøsselbjerg Menighedsråd , v/Inge Larsen, Mullerupvej 5, Mullerup ,
4200 Slagelse
Gørlev kommune, Kirkevangen 11 B, 4281 Gørlev (J.nf. 2003145)
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