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• Undertegnede sogn~aad tor Havdrup-SOlrød sogne bestemmer hel'ved

at der paalægges den paa medtølgende kort med rødt indtegnede del at

matr. nr. 28 at Havdrup by og sogn tØlgende servitut ••

Paa det paagældende areal, der som hidtil kan benyttes som Pal'"

.eringsplads, maa ingensinde optøres b-ygn1ngerat nogen som helst

art, herunder skure, boder, transformatorstationer, master .lle~ lig-

nende.

Paataleberett1get er menighedsraadet for Havdrup-Bolrød so·gne og

fredningsnævnet fol' Roskilde amtsraadskreds m. v.
tit Haudrup-SOlrød sogneraad pr. Haudrup, den 2' december 1954

C. Sørensen.

-----~-~Oo~---~
A!skriftens rigtighed bekrættes.

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRAADSKREDS M. V., den LY 17 19r(;..
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tt Undertegnede sogneraa4 for Havdrup~lrfd sogn. be.t ••mer herved,
at der paalæggSes det paa medfØlgende kort med rØdt indtegnede umatri~
kulerede areal mellem den nordre mur omkring Havdrup kirktgaard og
matr. nr. 29~, 29-0 og 324i!i1b af Havdrup b~ og sogn samt den paa samme
kort lied grønt indtegnede branddam med omliggende terræn Deraøst. tor
Havd1"up klrkegaard følgende servl tut.

Paa de paagældeDde arealer Jlaa ingensinde opføres b1811inger af
nogen som helst art., herunder skure, boder, transformatorstationer,
master eller lignende.

Paataleberett1get er menighedsraadet for Havdrup~olrød sogne og
tredningSDæVDet for Roskilde m.tsraadskreda m. v.

Haudrupe60lrød sogneraad pr. Haudrup, den 2' deoember 1961.
C. Søren ....

-~~---~·--oOo---------
Afskriftens rigtighed bekræftes.

FREONINGSN&VNEr FOR ROSKILDE AMXSBAADSKREDS M. V., den oZY 17 19J~.
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Undertegnede menighedsraad for Havdrup-80lrød sogne bestemmer hel'-

ved, at der paalægges ejendommenmatr. nr. 1.-& af Havdrup by og sogn

følgende servitut:

Præstegaardens have og gaardsplads vest tor Havdrup kirltegaard

fredes og skal stedse henligge ubeb~get udOver den nuværende bebJlSgel.

se.

Saalænge den til præsteembedet hØrende have med ga8l'dsplads admin:

streres at de kirkelige m3J].d1gheder,trætter dog kirkeministeriet afgø-

relse om nyplacering at pæstegaardens bygninger, herunder tillige sel-

ve byggeplanen, samt angaaende ombygninger og t11bsgninger m. v., Ub-

set fredn1ngsdeklarationen.

e Paataleberettiget er kirkeministerie't og tred.ningsDæwet tor Ros-

k1~4e amtsraadskreds m. v.
Havdrup-SolrØd menighedsraad, den 31 marts 1952.

p... v.
Gunnar Sloth.

_~__~_-__-oOO~ ~~--

A!skritt~~s rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNEr FOR ROSKILDE AMTSRAAæKB.Eæ14. V., den ,Z Y/7 19J<"'-'.• ~~~~



A f s k r i f t.

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede gårdejer Carl Holger Hansen, Havdrup, bestemmer her-
e ved, at der pålægges ejendommen matr. nr. lo-a og lo-b af Havdrup by og

sogn følgende servitut a

Der må ingensinde udover den nuværende bebyggelse opføres bygnin-
ger af nogen som helst art, herunder skure, boder, transformatorstatio-
ner, master eller lignende, på matr. nr. 10-a Havdrup inden for en a:t-
stand af lo meter fra den sydlige mur omkring Ravdrup kirkegård og pi
matr. nr. lo-b Havdrup inden for en afstand af l; meter fra kirkegårdens
vestre mur.

Ved en eventuel genopførelse eller ombygning af de inden for de
fredede områder nu liggende bygninger kan. disse genopbygge s pi samme
sted, hvor de nu forefindes.

Nærværende deklaration er kun bindende for den nuværende ejer.
Påtaleberettiget er menighedsrådet for Havdrup.So1rød sogne og

fredningsnævnet for Roskilde aMtsrådskreds m. v.
H a v d r u p, den 3/10 1952.

Carl H. Hansen.~-~-------oOo~-----~
Afskr1ftens r1gt1*hed bekræftes.

'REDNING-SNÆVNET 19J~ •
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11' 19'4 deA17· aeptember~ley 1

ar. 45/'1. lredD1D&at 2 uaa~~ikalere4' .ad.~.r4"
arealer Vid Havclnpkirke

•• ad.la ••

,.el BaYdN»klrke '1' ~'11gl'4d' I uatrl.1tlll.nl' a.JU-
arealer. ilTerat det ea. '1' &taraa.,' •• d 'J. at klrk .... r4 ., .-

aa' at "',alUlea, aoelAord at "'~.AJ'.'2-'. .1-0 " .9-- al 4ft,
'I 08 .op Olaod ye.' at aah' .ar. l-a 1'4.., "l,"e. ... ."t. anal

er ladte'Ae' pA 'fe~'e4e kopl at a.trlku1akorte' •• 4 ~d'. •••• ,

ande' 'J' ltJ.a. 'raA4d. _ 4 otilgsead. 'enua atS"'" ••, •••• 0l

urt at -,I&4ea 0l 1a'fl'ls' at a.'h- .m,. 4-4 0l lJ-4 at Ba'fdft, " ..

aos., ølled'. a.a de". ~ea1 er in4",sne' JA T~,.41 kI,l ., ...
'rlkG1økor'e' ae4 8".'-

I forbladeløe 8.d de. almindel1s. tredalAl at .~ ...1'1J'''
.e4 4a danake landablklrker er der at trednlng8Aæ•• " J'8~a' .,.1""
_Al oa tredn11lSat , ... ",ate ar.al.r, der lkke el' .. trikuler.'e, Ol

aoa _t .... a' Ulhere BaTdrv.,.Solni aOlaerAl. tor 4en.' .., 1dJa4-.

re, a' .er JA arealera •• pter •• b7sJl1aaer. a1Døl. ,.d... 'ru.t ...
'orø'.'10.er. aabri .... 17" eller 'eletoDas.'er 11111' laTris' ..

"'. 4er kø 'flne .laIIIHadl tor kime. eller kirk'&l.r4••• "t,

D•• 2/12 1"1 hø t.I.au••'. toper'4 Ucl.rUr'.I' ,.n...
'10•• , .., analer.. fn4 ••, og , •• 14/' 19,a l1ø Boul141 .. ,.1'1.1
lodken.' ••BD. d.klar.tio., Boa 181418rt14 er afYl.' tI''' 'iaalJO....
t•• c1e"edenABaYIl •• 'las1ra' ac1ktan.

J.r a' lilJE •• trt4a1q ve4 'ln&1'1I1l1111hø tn4Jl1ac ,I'.~.,et.u. 881IS hal' 4ea 17/' 1"4 afholdt .. cl. "4 "*1,

/
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e hT.rtl1 lD4ka14øl.e er sket Te4 bekendtaerels. 1 .tat8t14e.4., ....

kl1de »&I'la4, Rolk11de !14.n4. oa Bo.kilde &0'1&14e.0.r.' ••• 1418

19'., kvorhe. ,rastea 1 HaTdrup. 80InerAd., o•• 08kl14 ... t.~4 er
..rakl1t ua4.~et'e' oa .ede' •

•• d tredning_ er 1111'. lD4ellelee tl"•••• ,.

Da BaTcll"U,kirke sad ura •• t •• p...le.1' ø.u•••t .....1'.

et ould. ai tie. 1 loy .a aatufJtdn1ac at 11' 1"" t 1 i "øll4'l-•
••• oahaadle4e art, 4. 4. .vrl.e klrk •• ~.e.t 11.".4' ..ea1e~ t

T...at111" Iral .r tr.d., T.d trlvil11.e ov.ren.k •• 'er .e4 104..
e~erae, 0i c. t"hiDS'. at 4. tor.vnt. ar.al.1' .0 •• t 1•• 1 t"4-
nias at kirken. o_styel.'l" .k'ADe' ., yare at Ya ••• t111 ,.,,4D1D1 tOI'
I1trilll at t1:"'keu8 0i kirke"e .. BuvanAd. Dukke ,e1llleahe4 1
laa4sbybl11ed.". Tl1 4e to~nævA'e 2 amatrikalel"e4 •• a4'~1l"4.arealel'
i bunhold t11 tor_vate 10Y8If 1 '1 l' 'nIre a' tre4. 'Oll ter"'.r'.

Un4er saaen er der lAiea erstu/"Jl1qapA"d4' tr .... '.

Plteleberettl." er D&J11Sbe4.rAde' tor Bavdrape801re4 '0'"
Ol trednlaa.Dævne' tor RQakl1de aa'.rAdskr.d. •• v.

thi , •• te.m •••
»e torDevnt. 0i beekr,vDI I uma'rlkQl.~4. 1a4'~'1'4''''a1.1'

....d Ilavdru.pkirk. 'Ir trede., øllede. at tier lkJ1:." 41...... ,fe-
r •• _,SIUAsel", akuJ'., bl4e.., tru.toraatorlta'10All" Illlr li,,'84I,
.~ heller anbrias" tlletoo- elllr l1aaa.1.r 111., overbo"'I'_'••4

dis •• fOrt1806'. 1l0S'''. Id bT&4 ar' DliB1'A" tu, der ku T1l'tl ....
a.d. tOl" kirke ... 11.1' kirk._ri ....

P'iel.~.r.t1il.' er ••nløh.d.rlde' t'l" BaVdrap-8.1~1 .o~
Ol fl'.da1nIBuva.i tor Jloski1de utuJ'ldBkrI4. a ... _

Aaa' Sohmidt. J.Kartla leA8e.. O.S.r .
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Udskriftens riatlghed beJl:rætt•••

nBD'NIIGSBI'VBE! FOR ROSIILDI AII!fSlllDSIalEDI •• l., 4•• 11/9 l" ••
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01844.00

Dispensationer i perioden: 24-02-1983 - 30-04-2002
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ROSKILDE AMT I YlP 24.februFlr 19t13REG. NR. 3 I alo 124/82

Jour. nr. ._._
Adresse:

lyngby rels 3. afdeling
• Hummeltoftevej 10

2830 Virum - Telefon (02) 8533 55

"Ved skrivelse af 23.september 1982 (j.nr.o5.ol.oo.K.oS/S2.l)
har De søgt om Fodkendelse af, at lJr'dlstestræde,der udgør det
umatrikulerede areal belipP'ende mellem den nordre mur omkring
kirkegåden og matr. nr. 29 ~, 29 ~ og 32 b af Havdrup by og sogn
istandsættes som nærmere beskrevet.

Arealerne omkrinp .qavdrup kirke er fredet i henhold til kendelse
af l7.september 1954 af hensyn til sikring af kirken og kirkegårdens
smukke beliggenhed i landsbybilledet.

Efter alt foreliggende, herunder tegninger, beskrivelse m.v. med-
deler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr.
ovennævnte kendelse, den begærte tilladelse, idet henstilles, om
det er muligt at bevare vejen med et stiagtigt udseende.

Det tilføjes, at tilladelsen 1:1f f")~~kc':;if,c ned
ningsinstitutioner 1I1dc.n -1 L! C:-' l [.:J Ge:I1,}C
meddelelse kan in,jnl;e:; :"r (1', ~~::c,j-.ip:;-~
nævnet, og at L;;:l,klsc:l (c:;,r i ,.:.~m?!
benyttes eller b.;:~bcny:'c:. l: i "':~:':i1 ,;';);0,

. . ~l . t "forinden ovennævr.tc i;;ilKern."l <.:r ua IJlJC .

Hvilkpt herv~d mendelps.

Prp~.'1 i r.ET s tyrR lp E'rv'lcdtaget i fredningsstyrelsen
.; !TIP.l i ('Cln p 13,

:: ~ FEB 1983

Ju 304-26
'.1 l 'i" •

"\..'l :'. , . .I
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 26/2002
Den 30. april 2002

Havdrup Menighedsråd
v/formanden Eva Kristjansson
Grønløkke 22
4622 Havdrup GENPAR1-

tii orientering

•
Ejendom: Matr. nr. 1 a Havdrup by, Havdrup
beliggende Præstestræde 5, Havdrup
Roskilde Stiftsøvrighed's j.nr.: 56213
Nationalmuseet's j.nr.: 679/02

I skrivelse af 5. marts 2002 har Roskilde Stifts-
øvrighed på Deres vegne ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til at opføre ny toiletbygning på et a-
real, der er omfattet af en fredningsdeklaration,
der er tinglyst den 24. juli 1952.

Fredningens formål er at sikre indsigten til og ud-
sigten fra kirken.

Ifølge deklarationen skal arealet henligge udbe-
bygget bortset fra den eksisterende bebyggelse. Så-
længe den til præsteembedet hørende have med gårds-
plads administreres af de kirkelige myndigheder kan
der dog træffes afgørelse om nyplacering og om- og
tilbygning uanset deklarationen.

Den ny bygning, der vil få et grundareal på 12 m,
vil blive placeret på et areal mellem præstegårdens
gårdsplads og en nyere kirkegårdsudvidelse. Kirke-
gårdsmuren gennembrydes for at skabe adgang fra
kirkegården.

_ Det er fredningsnævnets opfattelse, at bygningen
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•

der ikke vil virke skæmmende, ikke berører indsig-
ten til og udsigten fra kirken i et sådant omfang,
a.t det vil stride mod fredningens formål. Fred-

/.

ningsnævnet tillader derfor i medfør· af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, at det påtænkte byg-
geri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Side 2/3

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

;f
Med. venlig/yilsen

~LL~
Linda Lauritsen
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