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• A n m e l d e r:
Naturfredningsnævnet

REG. NR. j 7 3 Y A- for Holbæk ~ryt.
I~/IO-l'S!

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.~----------------------------------------
Undertegnede . !?,Gr. "bø~Ul UtMl.~!iU~

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 9.
af ~~~e~~~~ by, QC, sogn at lade'Gt areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

;ka~~b~'r~kirke.
Arealet beskrives således: <tft t>~~ p!~c..'-l~ ,,:1 II~11t'1;Qk!~ltIB6~itr.

W~$4ttl O, i'~npnwte -ti tm_ e~ ~~ n~'0 • ftOJ.'6tøJ' _tø!l:~~Urt~ftrl.
'bø~,no' nt øn 1.In1ø pt\~Ucl' .~ l~tL~'~~'~I~~~::l"'DOletø~*, p,ttw"
W3 .(1wbt ø,g c~,t):1.k.1Ø8.not ~, Qøt.

Fredningen har følgende omfang:
D~~~ arealCt må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringee
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt
tes skure, udsalgsstader, voene til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende gensta.nde. Der må i det hele ikke fore
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende ellel
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidig~ ~~eJ~gel~
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forb,e,JlG~~nhg ret

'''Jf. .. I.'Iiitf.'til at foretage nybygninger eller ombygninger.~~~~~~~·
11'1r'H).1.~\:j.1 .

I tilfælde af nybygninger eller~mbfgninger er jeg villig til for indE
. . ....·~tl~f~·'t"\tTh...bygningsarbeJderne påbegynd,~~~~'forelægge tegn~nger t~l godkendelse for

..... JI'1'1.-ø~W;'·'Ii~""naturfredningsnævn~t~~~raet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
~.•. ~~~'lft,'~'''~bebygge19~.~~~st muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

"&.i:"ø"

]] cl Sj e11§"'n t jl e 11 er ira...k irlum •



Jeg 8! enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom. dog uden udgift fo~ mig"

,...M....1:k4~'&ni!\3e-glnJ:·d"~'~~S'e-T'V'1:tU:ti;€.r,:~o:1:Efl7?b;~J.';.JW..l:1;y; iSa.s...":t-li~-j.o.ng,QJU~.f,;l~,,,,R"~~deI

t.j.~§e.\n\~'\I!lio

J?åtaleberGJttigeter n8.turfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

i~yt(l\~3c~ ,d e n 19/10 19~1
fh,!)tf'v. tt~Mbttl\t).

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil væro at lyse på
mtr.nr. _ af jitt..~b3~rt; by, OS sogn.

l~rJ)e%Yr;:fA!~,.~~.gfil:':I\I~.:r.1?,~.l'I~·~frf:j..l1.!itfJ1:gn.f:.,4:?~iIi åc.;v€~d:li~~'tie ;~:k b r:·t-'S k':t::ot:S~l;";"~~.1·'flv1l1kan ',:fLrt"'{;:;"I" ','
ge:npa:r~:~:;'b"~:a:6";§lf:t~Fitrhl5:g%,,;f:plt<i":å'1'h G n~

Naturfredningsnævnet fo:'.."Holbmk amtsråds~\reds, den ltV 1019til
1't$'0r,rt~on•
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over
terrain af HAVREBJERG BY og sogn.
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r.iålestoksforhold: ca. 1:2000. D: Fredede arealer.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amt, januar 1952.

I F. V. A. J. nr.
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FREDNINGSNÆVNE'~'-
for Vestsjællands Amt

Hedeselskabet
Læplantningen
St. Frederikslund 3
4200 Slagelse

REG. NR. \1:)'-\. ~ \

Dato: 14. nov. 1996

Reference: J. nr. :

F.72/1996EBN/JJ

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået den 7/10
1996 har Hedeselskabet for Havrebjerg Kirke anmodet om nævnets tilladelse til plantning af
læhegn på matt. nr. 2 a Havrebjerg by, Havrebjerg.

Vestsjællands Amts, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket:
"Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredning tinglyst i 1952. I medfør af kendelsen må der
på arealerne bl.a. ikke beplantes med udsigtsødelæggende beplantning og i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for ud-
sigten til eller fra kirken.
Amtet har ved besigtigelse den 29. august konstateret, at det nord-sydgående 6 rækkede hegn
vil begrænse udsigten fra kirkepladsen og kirkegården mod øst. Set fra offentlig vej, Kræn-
kerupvej, vil kirken formentlig kunne ses hen over toppen af hegnet, men beplantningen vil
sløre indtrykket af kirken beliggende på randen af landsbyen ud mod det åbne land.
Med mindre det sikres, at hegnet holdes i så lav højde, at udsigten fra kirken mod øst bevares,
kan Natur & Miljø ikke anbefale en dispensation til denne beplantning.
De to øst-vest gående hegn, hvoraf det ene er udskiftning af et eksisterende hegn, giver ikke
anledning til bemærkninger, og det anbefales, at der dispenseres fra fredningen til disse be-
plantninger" .

Hedeselskabet har herefter fremsendt en ændret planteplan for det nord-syd gående 6
rækkede hegn.

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har i skrivelse af 18110 1996 vedr. den
ændrede planteplan bemærket:
"Hegnet skal bestå af rose, dunet gedeblad, sargant æble, tjeldribs, hassel og syren. Amtet
skønner, at med dette plantevalg vil det være muligt at holde læplantningen i en højde, så ud-
sigten fra kirkegården over landskabet øst for Havrebejrg ikke begrænses væsentligt.
I fortsættelse af amtets brev af 4. oktober 1996 kan Natur & Miljø herefter anbefale, at der
meddeles den nødvendige dispensation fra fredningen til beplantningens etablering på vilkår.
at det nord-syd gående hegn til stadighed holdes i en sådan højde, at der fra kirkegården er ud-
sigt over landskabet mod øst".

Nævnets afgørelse.
Idet det nu ansøgte læhegn ikke findes at være i strid med den den 21/8 1952 tinglyste

Mniø- og Enertriminir,teriet
8.:.\. ...) _ ry r... ,.... ~ ..

J.lif. SN 1996 -\2..\\ IJ~C)D D (
SkomuAcrrækkcn 3 '1' "

AKT: nr. '-l:z~
~stved Telefon 53 72 06 62

(53 72 73 38)
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kirkeomgivelsesfredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l tillader beplantning som ansøgt, jvf. planteplan af 16/10 1996, på vilkår, at det nord-
sydgående hegn til stadighed holdes i en sådan højde, at udsigten til og fra kirkegården
bevares.

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

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. 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. t m

,/ "

.I ,jj ~ til { , /0;// 1~(av,t,t(}W;Utl' /i!{([[Clt~!~ l l/jl I ,j/(/ ~
Karen Margr he Hansen Ej1k B. Neergaard ~

I,
Kopi af kendelsen sendes til: .
Hedeselskabet Store Frederikslund 3, 4200 Slagelse
Havrebjerg kirke v/Peter Ekknud, Stationsvej 5, Havrebjerg, 4200 Slagelse
Slagelse kommune, teknisk forvaltning, 4200 Slagelse
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands AmtskoJllmune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hasttrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted
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Slagelse Kommune 
Center for Teknik og Miljø 
Byggeri 
Dahlsvej 3 
4220 Korsøt 
 
Att. Heidi Egå Kryl, 
hekry@slagelse.dk 
       
 
 
          FN-VSJ-029-2018  
             
          Deres j.nr. 
 
          Den 5. september 2018 
 
 
Vedr. opsætning af 16 m flagstang på matr.nr. 2a Havrebjerg By, Havrebjerg. 

Slagelse Kommune har ved mail af 23. maj 2018 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vest-

sjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Slagelse Kommune har modtaget en ansøgning om at opsætte en 16 m flagstang (evt. reduceret til 
12 m) på ejendommen Krænkerupvej 63A-C, Havrebjerg, 4200 Slagelse – matr.nr. 2a Havrebjerg 
By, Havrebjerg. Flagstangen, der vil blive placeret indenfor fredningen omkring Havrebjerg Kirke, 
skal bruges som antenne til fjernaflæsning af målere. 
  
Flagstangen ønskes placeret, hvor den eksisterende flagstang står foran kirken. Ansøger har oplyst, 
at den eksisterende flagstang er ca. 12 m.  
  
I henhold til fredningen må der ikke anbringes bebyggelse, beplantning, telefon- og telegrafmaster 
og lignende eller andre skønhedsforstyrrende genstande. 
  
Til nævnets behandling er vedlagt følgende; 

·          Ansøgning inkl. 2 bilag: situationsplan og beskrivelse 

·         Folder over antenneenheder (ansøger har henvist til flagstangen på s. 3, der viser, hvordan    

          flagstangen kommer til at se ud) 

·         Billede af området taget af kommunen 

 

 

 

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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…” 
 
Fredningsnævnet har den 6. juli 2018 foretaget besigtigelse. Det blev under besigtigelsen oplyst, at 
den eksisterende flagstang er ca. 15 meter høj. 
 
Slagelse Kommune har den 13. august 2018 på fredningsnævnets forespørgsel oplyst, at den tekni-
ske enhed på den nederste del af flagstangen – koncentratoren – ikke kan placeres et andet sted og 
derfra forbindes trådløst eller via et nedgravet kabel med flagstangen. 
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Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at det vil være i strid med formålet med fredningen – hensynet til kir-
ken - at flagstangen udskiftes til en ny, der er 16 meter høj og med påsat koncentrator, således at 
den kan bruges som antenne til fjernaflæsning af målere. 
 
Fredningsnævnet stiller dog krav om, at koncentratoren skjules af en hvid inddækning, der går ned 
til jorden, og at nævnet forinden opsætningen af den nye flagstang godkender inddækningen, navn-
lig for at sikre, at denne ikke bliver for voluminøs. 
 
Der kan endvidere ske nedgravning af el-ledning i græsplæne ud til hæk som anført i ansøgningen. 
 
I dette omfang imødekommer fredningsnævnet ansøgningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1. 
 
 
Rolf Dejløw   Ole Stryhn   Kurt Rasmussen 
      formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

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

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

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

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

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

Havrebjerg Menigheder, Anette Fredslund, gammel@stofanet.dk 
Kamstrup, Mette Ingerslev Gertsen, mge@kamstrup.com 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Slagelse   
Friluftsrådet (sydvest@friluftsraadet.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk), (slagelse@dof.dk). 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
Kurt Rasmussen, Møllebakken 3, 4200 Slagelse 
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