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Undertegnede ...... 0..1 AaIe....
erklærer siG villig' till Gom e'jer af mt". nr. '"
af _ •• ,IlNwJ,.' by, ti sogn o.t lade ei••••••

~etie wtr.nr. fr~de for at sikre ~en fri ~eligconheJ af
lir. II.... kirke •

................... 111....

•• fIl,, .

Fredningen h~r :01gendG ~mfD.n3:
De hidtil ubebYf,God'3 a2:'e~le. må il,l,e bebyggp.s e.LJer bcplantes med udsigts-
ødelæggende beplant!11nE-'::. ligesorr: de:..' helle'r ll,ko på areale- må anbringes
transformatorstationer 1 telrd6n- og te10t::retfmastor oG lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstador, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lienende 3k0Dhedsforstyrrende gonstarde. Dal' md i det hele ikke fore-
tages ændringer i don nu bestående tilstrtnl~) der l,an \irlw skæmmonde 01101'
nindrende for udsigten til eller fra kirken.

i
1,

Denno ovo~unskomst Ol' ikke til hinder for: nt den hidtidlge bebyggelse
og bOJ;:2.ant.1inc;pfl 0Jondrlmmp.:li,ibetlOldes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foro''-,o:je nybyc.njngEJ:'" ulln l" omby-'.:ningor.

I tllflJld,J ai nybygninGer oller oillbygnlfl-'Scr er jeg villig til forinden
bygningsarbc jde:.~ne pillJc!":,Y'1des at forola~~;:1 tClcni.ng]~ til godl,endelso for
naturfredntngsnævnct, ide t bO;Jyr'l;oJsen altld shal h~we et sådant ydre, at
bebyggelsen bedet mul~ct plAser t~l æn~iv018erne n~ ikke unødigt hindrer
ud sigten t1.l ellor ir 'l, ',:'::'ken.



sogn.
en

Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornrevrt-
te ejendom.dog uden udgift for mig.

M.h.t •.pantegæld, se~vitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

P~taleberettiget eT n~turfrednjngBnævnet fo~ Holbæk amtsrådskrads 4g
menighedsrådet.

~..... ,den WI 19 •...............
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående

nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
emtr.nr. '" af .... ,...... by, •

~et freded~ areal er indtegnet på vedlagte kortski~se;'af'nvilken
gen~rt,~edes hehlagt' på akten.

fred...

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsråc1skreds, den- lt" 19"
1.1IIIle'r._.

..................... U/la ••
__ .,. __ .,.. 111ft .....

I.-u..•• /II .....
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Undertegnede .......... ~4

.. erklærer I?j.g,villlg til:, [1omejer af mi;r.nr. ..
af ......... 1),\', ,.. co/sn 8.t l~'le et :J.rea~, af

:I>:i beL.[,,n;enJlcd o.fde.tte mtr.nr. fr.<;de for nt cLue lien
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Fredningen har følgende omfang:
1JPN BI~.'!t5~.aroale' må ili:l,e bebygge s eller beplo.ntes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der hellor iklCG på o.ro8.1e' må anbringes
transformatorstationor, tel~fon- Ob telegra.fma'ster og lignende elle!' opsæt-
tes skure, udsa.lGsstaue~, vo~nc til beboelse eller opbevaring af redskaber
ellor liGnendo ~konhedsfol'3ty~~enaG gonstando. Der må i det hole ikke fore-
tage s ændringer i dem nu UG3t .Jt.~ndetllstnnJ, der lwn virke skr,;mmondeeller
Ylindrcnde :COl' ut.lsigton 111 eller fl'fl l<irlcon.

j)ermo overonslcoIl1'1t Ol' ilcke til hlnu0r 1.'0", nt dEJTIhJ.dtidigo bebyggelse
og boplantnj.ng p~t e jondrm!'1Cn bibeholde G, lige n011 jug forbqholder mig re t
til at foreta::;e nybYGnjr:~er clll'T omb;y.'~ninc;~r,1

I tilfælde af nyoygninc;or eller, ,ombygninge.L' er jeg villig til :;forinden
bygnlngsarbe jde::::ne påbegyndE!S at" forelægge togninger til godl{ondelse for
naturfredntngsnmvnet, .idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelson bedst muligt passor til omc;ivolserne e~ ikke unødigt hindrer
udsigtE;Jl1 tH 01]01' fra. ':irl{en.



, den at /4 111

Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fo~-
te ~jendom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises. til ejendommens blad
l

i tingbogeri.

Påtaleberet"tiget er n~tur:rrednj.ngBnævnet :fo;c Holb~ 8.llJt,.srå.d.sk.red.s ~
menighedsrådet.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
mirrgstilbud, bestemmes det, at .fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. la af •• ....... 'by, .. s~gn.

/Det ~redede areal er; indtegnet på vedlagte kOl?tski·t&e;i~·f:{~'!''flV':ttkenen
geipart bedes ~henlag't på~~kten.I' .

NaturfredningsnEJvnet for Holbæl{ amtsrådskreds, derr II' .. 19 •

... 11........
.... ~ ...... .,.... lUU .

.... •~. foNI ' ............
..... 'J.ø./II ......

... alt 1.,.

1'0100"
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Mtr.nr. A n m e 1 d e r:
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

""\. /gYt (-
F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •
........------~------------ ......--....--------------

•
Undertegnede b. h"_ ØOfJ,fte.nløbl4 ....

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. lo ., '"
af ....10"'- by, 06 sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

_ ...... kirke •
Are~let beskrives således: a) ~ ,. , ..,. I)._.t .1t. hk ., tt J) NImII

,.. ,.. at .. .u.m lID OG bøde•••• , t.t ..,. ......
fl "'e).

Fredningen har følgoni1Qmrirfa.l1g:
.~ area.l må ilckebebygges ell8r beplantes med udsigts-
IJdelæggende bepla.ntning, ligesom der heller il,kepf!.areale" må anbringe s
transformatorstationer, telefon- og telegra.fmaster og lignende eller opsæt.
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse ellor opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Dor må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den n~ bestående til$tand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er iJdce til hinder ior, at den hid,tidige bebyggelse
og beplantning p~ ejendo~man bibAholdes, ligosom jeg fo~~eholder ~ig ret
til at foretage nybygni()gcr elJer ombYGninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnæynet. idet bebyggelsen nltid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen beast muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirkon •

...



....... ................... tU ..
" ~ •.... aIGhI' .

.. 'IIU 1•••
·__ I.W ••..... ~ .......
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Sålænge det pågældondr areal administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet dog ofter in~hontet erklæring fra fredningsnævnet
afgørelse om nyplacering ~f bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve
byggeplanen for disse, 'for S8. vidt byeningerne slenlbenyttes til driften af
præstegårdens jorder, til brue; for præotr:n eller i det hele tjene kirkelige
formål.

Jeg er ~nig i, at ovonståendo.frodningstilbud tinglyses på min ~ornævn-
te ejondom.dog·uden udgif~ fOT mig.

M.h.t. pantogæld, servitutter og byrdor henvises til ejendommens blad i

tingbogen.
Påtaleberettiget er natux:fre.dningsl1ævne,tfor Holbæk amtsrådskreds og

menighed srådet.
........ ,den Øl .19"

•..a ,. ....
Idet naturfrednings~ævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, besternlllesdet, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. la GU .... af Ir. '...... by, • sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken on
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnot for Holbr']rnmtsrådskredo, den l'» 19"........

Do' W , --... U'tll,..... _Vl-....
_ ............."".. -.& '!l "" 'lIGA __ tI._, Il\' tliIUI'A .................... -. -"-lol'-- _ -. ----- ...., .

RUkfJdn 1'• .,.... 'IØ.p.... • ..
•.a~'o"'·..mea ....

., ... 1It1~1"D".••.. - sa/& I., .
....... ..-I •.,.zø.
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Mtr.nr. A 11 !TI e l d e r;

118. tm ..'II'e el ningsnævne t
io;' IIo~bC)kAmt.

Ja,c;) ste,ap'::Jl Gt Gebyr i h. t. "
~)V 111'. 148 af ',/5 1937 J §33.

. ,-

l{ O M S '.c •

•
Undertegnede lir. ØQøOne ~ "

·-erklærer ,sig vi~lig qJ..]" ~;Olll e jer. af rotr. nr. ..•

af 1r4"'. bYl GØ 30l:3n at lade et areal af
.dette mtr.nr. frede for o.t sikre den fri beli~genheJ af

............ ,kirke. ~
Arealet besl~rives såJedes: tA.a u..t al ..

.... • ....ae, .,. .. te UØ&I & II"'..... ø,.'.) ø\*'l _ :ta. fIcoJA .

Fredningen hnr følgendilimfang:
.JniM'tMl'I.~ o.ri,o.le må ilc;ce bebygge s eJler beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning; liGesom der h'3l1er ikko på areo.le- må anbringes
transformatorstationer 1 telefon- og teleer'o.fmastor oG lignende eller opsæt-
tes skure, udsQlesG~ade~, vOBnc tl1 bebuelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende sl{ønhed s:=orf3tyrrende gel nstcmcJe n Der må i dot hole ikke fore-
tages ændrin::r,er l den nu be8t~,ende tilstan,.1, der l~an virke skæmmende eller
Bind rende for udsigten tl1 ellor fra kirken.

Denn.: overenskoJll!.., I; ,'I' iJclcc t j l hinder for, at den lndtidigo bebyggelse
og beplcmtning IJ~L ejn:n(jc.:lDlc)~1 1.;i.b'dl01dos, li~e.sO"l jo:; forb::ho;J.dor mig ret, .. "

til at ioretngc nybYc.:; n::,1:'}).c' ()-llu l' omby!.,ninge.'n
I tllf~]GO ai uyby~ninge:' eller ~pb~gninger er jeg villig til forinden

oygningsarbe jdernc påJo:;ynde \'l, at "fo]:'elw[mo tognint,or til r;odkcndelse for
naturfredningsnæ\'l~S~, idcf"beby[';r,clscn altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedsi muligt p~ssor til omcive]oerne o~ ikke unødigt hindrer
ud Sigte-n' til eller fro. 'clt'ken.



",

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ,ejend,om.doguden udgift for mig.

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

Påtaleberettiget eT natur~rednjngsnævnet fo~ Holbfzk a~tsrådSkreds.g
menighedsrådet.

......... ,den wao 19'•
..... Aa..

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
mirrgstilbud, bestemmes det, at ,fredningen vil være at lyse på
mtr .nr, J.Ia af ll'. lo..... by,. sogn-,

Det fredede areal er ind tegnet på ve dlagte kortski tsa" af"hvi:l'k'en.en
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådsl(reds, den.• .lO 19 •........
Ir'" IOlWl 8 24110 , .

Itu••• ....,." .

I;.,;:.l_l"/l I l' ",: , "
l " \ '.F"I t:!:
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~ I fredede arealer.
ca. 1:2000. '1~~ ber 1952.forhold: t oktoMne .toks + ~or Holbæk am ,

. sr.ævne".LfredrangNatur•
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Ktu.nL
Fredningsnævnet for Vestsjællands

amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Solievej4, Holbæk

Uf. nr. 03 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING 4300 Holbæk, den 29/7 19 92

Fr.j. nr. 43 C /19 92

Jernløse kom.Tlune
Kommunalbestyrelsen
Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse,
4420 Regstrup

'J,oCJtager ,

.. "l
. "

Angående etablering af sti langs Regstrup å fra Regstrup til eksisterende sti ved Nr.

Jernløse Kirke, beliggende i Jernløse kommune.

Ved breve af 16/3 og 18/5 1992 (j.nr. 27-18/1.3.A) har Jernløse kommune ansøgt om
nævnets tilladelse til etablering af den ovennævnte sti med tilhørende belysning.

Ved Nr. Jernløse Kirke etableres en 2,5 meter høj støj vold langs kirkemuren mod
øst meJJem stien og bygningerne på matr.nr. 16 ~ Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse.

Nævnets tilladelse efter naturfredningslovenQ3 stk. l, og § 47 a, stk. l,
nødvendig, efter § 34, stk. l, fordi matr.nr. 16 a Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse, er
omfattet af fredningsoverenskomst af 20/1 O 1952, tinglyst den 24/ l O 1952, efter § 47 a,
stk. l, fordi stien tildels placel'es inden for åbeskyttelseslinien på 150 m fra Regstrup å.

Ifølge overenskomsten må arealet ikke bebygges eller beplantes med
udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformerstationer, telefon- og telegraf master og lignende eller 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 virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

Stien udføres med en 1,7 m bred asfaltbelægning med grusoverflade, og der
opsættes 3~5 m høje parkl3mpf:'r for hver 30-35 m. Endvidere plantes der langs stien
bornholmsk rØn med 16-17 m afstand.

Da sagen er modtaget i nævnet før den 1/7 1992, hvor lov om naturbeskyttelse er
trådt i kraft, er sagen i medfør af denne lovs § 104 behandlet af nævnet efter reglerne
i naturfredningsloven af 1984.

Nævnet har indhentet udtalelser fra Vestsj ællands amtskommunes landskabsafdeling,
der har udtalt, at åens forløb på den pågældende strækning er kun lidt synlig i
landskabet, hvorefter stianlægget med træplantning, der følger åens forløb, vil have en
positiv indvirkning på landskabsbiJledet.

Etablering af stien på matr.nr. 16 a langs kirkegårdens østskel vil ikke virke
skæmmende eJler hindrende for udsigten til eJler fra kirken og anses ikke for at være

uforenelig med fredningsbestemmelserne eJler i strid med fredningen s formål.

.~ ~'.: J" l • t,";!l\~Wel~

.'J ,9. \\ J Y~oao \
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Nævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening,
der ikke har haft indvendinger mod det ansøgte.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk. l, og § 47a, stk. l, for sit vedkommende det ansøgte projekt i overens-
stemmelse med de fremsendte beskrivelser.

Tilladelsen meddeles på betingelse af, at de enkelte ejere af de berørte ejendomme
meddeler samtykke til projektet.

Ejerne, hvis navne ikke er oplyst, er ikke underrettet herfra om denne afgørelse.
I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer .
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af adressaten for nævnets afgørelse, af offentlige myndigheder, Danmarks
Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender
klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meådelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-12-321-009-1990,
Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K., Roskilde Stiftsøvrighed,
Palæet, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, og Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K. og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi
formanden Gunver Kelstrup, Lysmosevej 2, 4420 Regstrup.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

Jernløse Kommune
Tekn. Forvaltn.

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse
4420 Regstrup

Nævnets formand har den 23/1
omgivelser.

1999 besigtiget kirken dens

Den 6/4 1999
F15/99

• Ved skrivelse af 15/2 1999 med bilag har kommunen for Nr.
Jernløse Menighedsråd ansøgt om nævnets tilladelse til opfø-
relse af tilbygning med mandskabsfaciliteter for graver på
matr. nr. 17 b Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse.

Det er nærmere oplyst, at tilbygningen på ca. 50 m2 skal in-
deholde kontor, spisestue, omklædningsrum, WC/bad mv. Tilbyg-
ningen til den eksisterende redskabsgarage og værkstedsbyg-
ning opføres med hvidkalket murværk og med tegltag, som den
eksisterende bygning. Bygningshøjden bliver på ca. 5 m.

Det er endvidere oplyst, at projektet er godkendt hos de kir-
kelige myndigheder .•
Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst tinglyst den
12/8 1952 om fredning af Nr. Jernløse kirkes omgivelser. Det
fremgår af overenskomsten, at der i tilfælde af ny- eller om-
bygninger, forinden bygningsarbejderne påbegyndes, skal fore-
lægges tegninger af byggeriet til nævnets godkendelse, idet
bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen
bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

MUJø~og Enefgimln'~t~~1f)t
,ti!J: :':;;'-3'1'::(:1~ o' \ ~ \~ \ li-ceo \

".l r'.I n r ,::qL:1 -'1' ,.J., .. )

~~,~u,~;.'rI>{, \~:I.,,11111
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Nævnets afgørelse:

Idet den valgte placering findes velegnet, ligesom bygningens
udformning og materialevalg kan tiltrædes, findes det ansøgte
ikke i strid med formålet med den tinglyste fredningsover-
enskomst. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l, at tilbygningen opføres i overens-
stemmelse med de tilsendte tegninger og beskrivelser.

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. l 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.
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Flemm~'ørgensen tnner Nielsen
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Finn Larsen

Kopi af kendelsen sendes til:
Arkitekterne Bahn, Bakkedammen 40, 4300 Holbæk
Nr. Jernløse Menighedsråd v/formanden Poul Chr. Jensen, Nø-
rupvej 12, 4420 Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø

Udskriftens rigtighed bekræftes

Dommer~~ed;.~n ~y -j!7'
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• FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57 61 22 66
Modtaget i

NaturstyrelsenSkov- og
, O NO~. 1999

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Jernløse Kommune
Teknisk Forvaltning
Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse
4420 Regstrup

Den 9/11 1999
F90/99, jf.
F15/99

I sin afgørelse af 6/4 1999, F15/99, har nævnet tilladt Nr.
Jernløse Menighedsråd at opføre en tilbygning med mandskabs~
faciliteter for graver på matr. nr. 17 b Nr. Jernløse by, Nr.
Jernløse.

Kommurl'2nhar nu for menighedsrådet modtaget er..anmodning om
ændret placering af den nye tilbygning af hensyn til en af
kommunernes kloakledninger. Tilbygningen ønskes flyttet ca. 2
meter mod øst ind på kirkegården. Samtidig ønskes den eksi-
sterende bygning forlænget med 90 cm mod øst. Selve tilbyg-
ningen vil ikke blive ændret og vil fortsat være indrettet og
blive udført med hvidkalket murværk og med tegltag, som den
eksisterende bygning.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst tinglyst den
12/8 1952 om fredning af Nr. Jernløse Kirkes omgivelser.

Nævnets formand har i forbindelse med den tidligere sag be-
sigtiget stedet for tilbygningens opførelse.

Den ændrede placering a'f tilbygningen og udvidelse af den op-
rindelige bygning findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsoverenskomsten tinglyst den 12/8 1952.
Det nu ansøgte ses endvidere som en mindre
det ansøgte skønnes at være af underordnet
hold til fredningens formål.

ændring, hvorfor
betydning i for-



Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at tilbygningen kan opføres
med den ændrede placering ca. 2 meter længere mod øst, samti-
dig med at den eksisterende bygning forlænges med 90 cm, li-
geledes mod øst, når udvendigt murværk hvidkalkes, og der på-
lægges tegltag som på eksisterende bygning.

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. l 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 der- påklagede af-
gøreIse, medmindre klagemyndighe~e::.-:-~mer andet.

. ./
-d"L/Ø~

Flemmi?9~J.ørgensen
.(/y/

Kopi af kendelsen sendes til:
Arkitekterne Bahn, Bakkedammen 40, 4300 Holbæk
Nr. Jernløse Menighedsråd v/formanden Poul Chr. Jensen, Nø-
rupvej 12, 4420 Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Skov- og Naturstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø
Nævnsmedlem Finn Larsen, "Enggården", Sønderstedvej 12, 4340
Tølløse
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk'
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

S~I"\" Modtaget i FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMTno I\laturstyrelsen

22 MAJ 2001

År 2001, den 10/5 kl. 13.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden, dommer
FI.emming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Gunner Nielsen, Hol-
bæk og det lokale medlem Finn Larsen, Tølløse, møde i Jernløse Kommune.

Der foretoges:

F62/00 Ansøgning fra Jernløse Kommune om indret-
ning af naturlegeplads på matr. nr. 2 a Nr.
Jernløse by, Nr. Jernløse, der er omfattet af
fredningsoverenskomst for Nr. Jernløse Kir-
ke tinglyst den 12/8 1952.•

Der fremlagdes :
Skrivelse af 6110 2000 fra Jernløse Kommune med sagens bilag: A med mange
underbilag, B, C med underbilag 1-5 og D-F.
Fredningsnævnets originale akter vedr. fredningsoverenskomst tinglyst den 12/8
1952 var til stede.

Mødt var:
For Jernløse Kommune Anne Marie Petersen.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Ole Skude.
For Nr. Jernløse Menighedsråd Lilian Faber Andersen, Elisabeth Jørgensen og
præst Hanne Jessen Andersen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Gunver Kelstrup.

Arealerne blev besigtiget. Herunder konstateredes det, at der efter de af Natur &
Miljø i januar 2001 optagne fotos, bilag C 3 , på matr. nr. 2 a er opstillet et ca. 40
m2 stort og ca. 5 meter højt udhus, der begrænser indsynet til og udsynet fra kir-
ken, ligesom der er tilkommet en større jordbunke på arealet.
Endvidere er der opsat et legeredskab, der mod øst har en højde af ca. 3 meter og
herved ligeledes - omend i mindre omfang - begrænser indsynet til kirken.
Det blev oplyst, at den på arealet uden nævnets tilladelse etablerede kælkebakke
oprindelig blev etableret for 3-4 år siden, men senere er udbygget med et gen-
nemgående rør.
Endvidere blev det oplyst, at de flade, røde bygninger nordøst for skolebygnin-
gerne er opført i perioden 1970-72.
En ansat ved SFO-ordningen oplyste, at det nyligt opsatte udhus skal bruges til
opbevaring af SFO-ordningens mooncars og andre legeredskaber samt brænde mv.
Det er overskudsjord fra udgravningen før opsætningen af huset, der udgør foran-
nævnte jordbunke. Det er meningen, at den senere vil blive flyttet.

Arealerne blev besigtiget såvel fra omliggende stier, veje som kirkegården.

Menighedsrådets medlemmer udtalte herefter, at de finder, at det nu opsatte udhus
("'rA," ('O N t t bør..flyttes. I øvrigt henholdt de sig til formanden for menighedsrådets skrivelse af
I.j, <o (" • (, ~ urs ~re sen
J.nr ::.' j ~001 • 1;(;1_ (JfJO I
Akt. i,r. /0 /17
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14/3 2001, bilag E, hvorefter bevoksning og legeredskaber indtil en højde på 11/2
meter kan tiltrædes. .

Arkitekt Ole Skude bemærkede, at opstilling af det konstaterede udhus kræver
Vestsjællands Amts landzonetilladelse, der ikke er indhentet. Han finder, at udhu-
set helt bør fjernes, og at der i stedet bør findes en mere simpel løsning til opbe-
varing af legeredskaber. En bygning til brug herfor bør placeres vest for en linie
trukket mellem de røde pavilloners østligste del og skolens østligste hjørne.
I øvrigt henholdt han sig til Natur & Miljø' s skrivelse af 31/1 2001, dog at han
finder, at kælkebakken helt bør fjernes, subsidiært begrænses til en højde af højst
1Y2 meter.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant fandt, at udhuset bør fjernes, så-
ledes at udsigten til og fra kirken bevares. Hun kunne i øvrigt tilslutte sig Natur &
Miljø' s bemærkninger.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at det er den tinglyste fredningsoverenskomst ' indhold
med tilhørende kortmateriale, der fastlægger omfanget og udstrækningen af fred-
ningen.
I overensstemmelse hermed omfatter det fredede areal den del af matr. nr. 2 a,
hvis areal beskrives således: "Skolens legeplads og sportsplads og lærerindens ha-
ve sydøst for kirken. "
Af det oprindelige kortmateriale sammenholdt med nutidige forhold, som gengi-
vet på Natur & Miljø's luftfoto fra 1999, bilag C, underbilag 1, fremgår, at matI.
nr. 2 for så vidt angår hele arealet syd for kirkemuren og bevoksningen øst herfor,
begrænset mod vest af vejen mod Regstrup og mod øst af en lokal vej, må anses
omfattet af fredningsbestemmelserne.

Fredningsnævnet må derfor konstatere, at Jernløse Kommune uden nævnets tilla-
delse har etableret en kælkebakke med efterfølgende større rørgennemføring, en
midlertidig jordbunke, en række legeredskaber, heraf tlere høje, samt senest et
udhus på ca. 40 m2 med en højde af op til ca. 5 meter.

Nævnet påtaler herved det skete, men er klar over, at handlingerne er foretaget ud
fra misforståelse/forkert kortmateriale hos kommunen.

Fredningsnævnet bemærker dernæst, at den tinglyste fredningsoverenskomst, en
Exner-fredning, er værdifuld for indsynet til og udsynet fra NI. Jernløse Kirke.
Fredningsbestemmelserne på matI. nr. 2 a NI. Jernløse sikrer således især indsynet
til kirken fra den syd fra, til byen førende vej.
Dernæst bemærkes, at legepladsen til SFO-ordningen har en sådan størrelse, at
legeredskaber og et udhus til opbevaring af mooncars mv. bør holdes indenfor le-
gepladsens areal. Arealet øst for en linie, regnet fra skolens østlige hjørne og de
røde pavilIoners østligste hjørne, bør friholdes for legeredskaber og henligge som
græs, men som hidtil med evt. fodboldmål.
Overensstemmende med Natur & Miljø' s indstilling af 31/1 2001 tillades en jung-
lesti med omgivende bevoksning med egnskarakteriske løvfældende buske, der af

-"iii _
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• kommunen holdes i en højde af 1-1 V2 meter .
Kælkebakken, nu med tilhørende gennemførende betonrør, findes at skulle be-
grænses til en højde på l 'h meter og uden betonrør.

Den nyligt etablerede jordbunke må helt fjernes. Endvidere må nu opsatte lege-
redskaber, der er mere end 1V2 meter høje på arealet øst for fornævnte linie regnet
fra skolens og pavillonernes østlige hjørner, også begrænses i højdemæssig hense-
ende .

.De opsatte legeredskaber i skolegården vest for fornævnte linie godkendes.
Det uden nævnets og amtets tilladelse opstillede udhus må helt fjernes. Evt. kan
der søges om tilladelse til placering af et udhus i skolegården/legepladsen vest for
fornævnte linie. Konkret projekt herom må igennem Vestsjællands Amt, Natur &
Miljø, forelægges nævnet til godkendelse.

Mødet hævet.

('/-/.,:lv!' l .eS:n~
Finn Larsen

/11-- "
//;0:ld2 /([kl:-z

Gunner Nielsen

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

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, 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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Sagen sluttet.

/

('

Kopi af kendelsen sendes til:
Jernløse Kommune, Tekn. Forvaltn. GI. Skovvej 158, Nr. Jernløse, 4420
Regstrup(jr. nr. 1500-002)
Menighedsrådet for Nr. Jernløse Kirke v/fm. Poul Christian Jensen, Nørupvej 12,
4420 Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Maren Korsgaard, Kagerupvej
5, 4420 Regstrup
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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Afgørelse

i sagen om et opført redskabsrum ved Nørre Jernløse Kirke i Jernløse
Kommune .

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt har den 21. maj 2001 meddelt af-
slag på lovliggørende dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 50

til bibeholdelse af et 5 m højt firkantet redskabsrum på ca. 40 m2 på
det fredede areal af ejendommen matr.nr. 2a, Nr. Jernl0se by, Nørre
Jernløse. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Jernløse Kom-
mune.

Ejendommen ligger indenfor kirkeomgivelsesfredningen af Nr. Jernløse
Kirke. på ejendommen, der ligger umiddelbart syd for kirken og den nye
kirkegård, ligger Nr. Jernløse Gl. Skole fra ca. 1900 med senere til-tt bygninger. Skolen anvendes i dag til skolefritidsordning.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet i forbindelse med nævnets behand-
ling af kommunens ansøgning om indretning af en naturlegeplads på ejen-
dommen til brug for skolefritidsordningen.

Fredningen er en "Exner-fredning", der er tinglyst. som fredningsover-
enskomst på arealer omkring Nr. Jernløse Kirke til sikring af indblik-
ket til og udsynet fra Nr. Jernløse Kirke.

Redskabsrummet er i foråret 2001 opsat i det nordøstlige hjørne af sko-
lens legeplads og skal bruges til opbevaring af skolefritidsordningens
mooncars og legeredskaber samt brænde.

e,
Skov- og Natu:r~~~'elsen
J.nr. SN 2001" 1.2!j ~ - (i2)oj
Akt. nr. ~ I .@il.,....
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På matr.nr. 2a, er der den 12. august 1952 tinglyst fredningsoverens-
komst, der fastlægger omfanget og udstrækningen af fredningen på ejen-
dommen. I overenskomsten beskrives det fredede areal, således: "Skolens
legeplads og sportsplads og lærerindens have sydøst for kirken."

Ifølge fredningsoverenskomsten må arealet "ikke bebygges eller beplan-
tes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på are-
alet må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele taget ikke foretages ændringer i den nu bestående
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til el-
lei fra kirken."

Fredningsnævnets afgørelse

Nævnet konstaterer i sin afgørelse, at kommunen uden nævnets tilladelse
har etableret en kælkebakke med efterfølgende større rørgennemføring,
en midlertidig jordbunke, en række legeredskaber, heraf flere høje,
samt senest det i sagen omhandlede redskabsrum på ca. 40 m2 med en højde
af op til ca. 5 m.

Mens nævnet ifølge afgørelsen efter omstændighederne kan acceptere kæl-
kebakke, legeredskaber, m.v. på det fredede areal, når de begrænses til
en højde på højst 1,5 m, må udhuset helt fjernes. Eventuelt kan kommu-
nen søge om tilladelse til placering af et redskabsrum i skolegår-
den/legepladsen vest for en linie, trukket mellem de røde pavilloners
østligste del og skolens østligste hjørne. Konkret projekt herom skal

Fredningsnævnets afgørelse er truffet på grundlag af fredningsoverens-
komsten o~ den i fredningsnævnet beroende kortskitse, der viser fred-
ningens afgrænsning.

Klagen

Kommunen anfægter i sin klage, at redskabsrummet ligger indenfor fred-
ningen. Kommunen er af den opfattelse, at fredningsnævnets fortolkning
af den tinglyste fredningsoverenskomst er foretaget, uden at nævnet har
sikret sig, at der er overensster~e~se med de faktiske forhold .
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Til støtte for sin påstand har kommunen bl.a. vedlagt breve af l. juni
1970 fra Fredningsnævnet til Jernløse Kommune, af 18. februar 1976 fra
Fredningsnævnet til Jernløse Kommune og af 18. februar 1976 fra Fred-
ningsnævnet til Holbæk Provstiudvalg. Brevene, der alle er underskrevet
af fredningsnævnets formand, vedrører ansøgninger om opstilling af de
røde skolepavilloner og et stianlæg. Ansøgningerne vedrører matr.nr. 2
a.

Det fremgår af de to breve til Jernløse Kommune, at der kan være tvivl
om afgrænsningen af fredningen i forhold til matr.nr. 2 a. Det konklu-
deres, at det uanset uklarhederne om afgrænsningen af fredningen er
nævnets opfattelse, at de påtænkte ansøgte anlæg ikke er i strid med
overenskomsten og kan gennemføres uden godkendelse .

Kommunen anfører i øvrigt, at kommunen på tinglysningskontoret har set
de originale dokumenter for fredningsoverenskomsten. I overenskomsten
er følgende tekst overstreget: "det fredede areal er indtegnet på ved-
lagte kortskitse, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten".

Kommunen oplyser, at der i kommunens tekniske forvaltning s sagsmappe
ligger en kortskitse, hvoraf det fremgår, at placering af det pågælden-
de redskabsrum ikke er omfattet af fredningsoverenskomsten, og at der
nederst på denne kortskitse er angivet: "Naturfredningsnævnet for Hol-
bæk amt, oktober 1952, med senere rettelser". Denne kortskitse har med
de to nævnte breve fra fredningsnævnet været anvendt ved teknisk for-
valtnings byggesagsbehandling om opførelse af redskabsrummet .

Fredningsnævnets bemærkninger til klagen

Fredningsnævnet bekræfter, at der ikke samtidig med tinglysning af
overenskomsten blev tinglyst en kortskitse.

Nævnet tilføjer, at det af de omtalte tre breve fra 1970 og 1976 fra
den tidligere fredningsdomner fremgår, at dommeren havde foretaget for-
tolkning af fredningsoverenskomsten, mens der ikke blev truffet egent-
lig afgørelse af selve fredningsnævnet. Uanset fredningsdommerens for-
tolkninger, er der ikke sket ændring i den tinglyste fredningsoverens-
komst.

Det fredede areal ses derfor at omfatte - ud over sportspladsen og læ-
rerindens have, som fredningsnævnet er enig i er beliggende øst for
sportspladsen - også fortsat skolens legeplads.
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Da fredningen fortsat er tinglyst på skolens legeplads har frednings-
nævnet i sin afgørelse taget udgangspunkt i, at det opførte redskabsrum
ligger indenfor fredningen.

Naturklagenævnets formand har sammen med sagens parter den 25. januar
2002 besigtiget stedet.

Afgørelsen

I sagens behandling har deltaget Naturklagenævnets 10 medlemmer: Lars
Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Peter
Christensen, Henning Grove, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Jens Stef-tt fensen, Poul Søgård og Jens Vibjerg.

no+- -ryo-m,.,.;r~ ..................... _ .... L'::' ............ ' at brevet fra 1970 Cl..,.... +-..; 1 ..........,....r3+- 1.-.1 .....
c ...... '-...L..J...v~J.J.u'- J-I..L.a. menighed::;rådet, som -

Der er rejst tvivl om, hvorvidt de i sagen omtalte tre breve fra 1970
og 1976, som er underskrevet af fredningsdommeren på fredningsnævnets
brevpapir, er udtryk for dommerens personlige fortolkning af frednings-
overenskomsten, eller om de må forstås som det daværende fredningsnævns
opfattelse.

Naturklagenævnet finder, at brevene, må anses som et udtryk for det da-
værende fredningsnævns opfattelse af spørgsmålet om, hvilket areal der
er omfattet af fredningsoverenskomsten. Brevenes indhold skal derfor
tillægges større betydning ved vurderingen af den aktuelle sag, end
hvis det alene var fredningsdornmerens personlige fortolkning af fred-
ningsoverenskomsten.

sammen med fredningsnævnet - er påtaleberettiget efter fredningsover-
enskomsten. Der har for så vidt været anledning for de påtaleberettige-
de til at indbringe spørgsmålet for Overfredningsnævnet, hvilket efter
det oplyste ikke er sket.

Efter den tinglyste fredningsoverenskomsts tekst er det areal, der fre-
des af matr.nr. 2a for at sikre den frie beliggenhed af Nr. Jernløse
Kirke, "skolens legeplads og sportsplads og lærerindens have sydøst for
kirken".

Fredningsnævnets breve fra 1970 og 1976 er svært tilgængelige. Indhol-
det kan dog give mening, hvis det lægges til grund, at skolens lege-
plads og sportsplads dengang (1970/76) udgjorde nogenlunde sarruneareal,



og vægten ved fortolkningen lægges på beskrivelsen "sydøst for kirken".
Når denne beskrivelse knyttes til hele den del af matr.nr. 2a, der fre-
des og ikke kun til "lærerindens have", fås en afgrænsning af fred-
ningsområdet, som omtrentlig svarer til kommunens opfattelse af af-
grænsningen.

Uanset at fredningsnævnets fortolkning ikke stemmer overens med den i
dag naturlige læsning af overenskomsten og almindelig opfattelse af,
hvad en kirkefredning burde omfatte, kan Naturklagenævnet under henvis-
ning til ovenstående vanskelig komme til andet resultat end, at den i
1970/76 anlagte forståelse af fredningens omfang, må respekteres.

Redskabsrummet er ifølge kommunens kortskitse opført på grænsen mellem
det ikke-fredede område (skolegården / skolens legeplads) og det frede-
de område (skolens sportsplads), men således at kun en mindre del af
redskabsrummet ligger på det fredede område.

Naturklagenævnet ophæver på den baggrund fredningsnævnets afgørelse af
21. maj 2001 efter naturbeskyttelseslovens § 50 for så vidt angår byg-
geri uden for det i 1970/76 afgrænsede fredningsområde, og meddeler
dispensation fra den på ejendommen tinglyste Exner-fredning for så vidt
angår den mindre del af redskabsrummet, som ligger inden for frednin-
gen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.

på Naturklagenæ

~./~

Afgnrelsen er endelig og kan ikke indhringcs for andcn administnlti" myndighcd, jf. nal\1rbcskyttcl~esJovens § 82. Evcntuel retssag til prø-
velsc afalgOl"c1scn ,kaI "a'rc '1II1agl inucn (j mflncdcr,jLlovem § 88. stk. J.
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

l, •

År 2005 den 22. august k!. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsråds valgte medlem Rolf
Dejløw, 0rslev, og det lokale medlem Finn Larsen, Tølløse, møde i Jern-
løse Kommune. /!:;;"VC7 \
Der foretages: ~V:Jj;ir
F66/05 Sag om anlæg af parkerings-

plads på et areal på matr.nr. 1
i Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse,
der er omfattet af frednings-
overenskomst for Jernløse Kirke,
tinglyst den 28. januar 1953 .• Der I'remlagdes skrivelse af 9. juni 2005 fra Vestsjællands Amt, Natur &

Miljø, med sagens hilag, ia!t 10 stk.

Mødt var:
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Ole Skude
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Ole Panduro.
For Nr. Jernløse kirke menighedsråd formanden Poul Christian Jensen
med menighedsrådsmedlemmerne Else Hedegaard Olsen, Lilian Faber An-
dersen, Elisabet Jørgensen, Lis Rasmussen og Dorthe Carlsen.
For provstiudvalget, provst Bennedicte Hvith Breengaard og Per Jensen.

Jernløse kommune var indvarslet, men ikke mødt.

Nævnets formand redegjorde for den tinglyste fredning. Arkitekt Ole Sku-
de forelagde sagen og Natur & Miljøs forslag om, at parkeringsarealet

• istedet anlægges på matr.nr. 1 h, det vil sige på arealet på den modsatte si-
de af adgangsvejen til Hovedgaden.

Dct viste sig ved forelæggelsen, at menighedsrådet havde misforstået am-
tets indstilling, idet rådet havde fået det forkerte indtryk, at parkeringsare-
alet skulle anlægges på den modsatte side af Hovedgaden.

Arkitekt Ole Skude fandt den af Natur & Miljø beskrevne løsning i skri-
velsen af 9. juni 2005, bilag 1, den bedste. Han anførte dog, at der også
kan være mulighed for etablering af parkering langs begge sider af ad-
gangsvejen til Hovedgaden. Men herved vil der formentlig blive færre par-
keringspladser, idet adgangsvejen på strækningen nærmest Hovedgaden
muligt hør stige mere jævntend nu. Han fandt, at hele spørgsmålet om til-
kørsel til Hovedgaden, af menighedsrådet må forelæggesjernløse kommu-
ne, der desværre har undladt at give møde d.d.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant kunne tiltræde Natur &
Miljøs indstilling.

;) 00\ -.-Q \2lL/ y- 00") 1
lq2-



.1, ~ævnets afgørelse:

Anlæg af parkeringsareal så tæt op til kirkegårdsmuren som ansøgt, finder
nævnet vil væreskæmmendefor den nu meget smukke udsigt fra Hovedga-
den mod kirken. Det ansøgte projekt findes derfor i strid med formålet
med den tinglyste fredningsoverenskomst, hvorfor nævnet ikke finder
grundlag for, efter naturbeskyttelselslovens ~ ~O, stk. 1, at dispensere til
anlæg af parkeringsareal det ansøgte sted.

Nævnettilføjede hertil at være åben overfor et nyt projekt om anlæg af par-
keringsareal på matr. nr. l h, der ligeledes ejes af menighedsrådet. Eventu-
elt kan menighedsrådet også overveje i samarbejde med Jernløse kommu-
ne, at anlægge parkeringsarealet langs begge sider af adgangsvejen, men
sålecles at der kun kan ske parkering langs vejen i en bils længde. Parke-
ringsarealet må afgncnses med fodhegn.

Nævnet foreslår, at menighedsrådet forinden videre foretages, indhenter
kommunens vejafdelillgs udtalelse til spørgsmålet.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gcbyrordningen kan findes på Naturklag~nævnets J1Jemmeside \v\v\v.nkn.dk

Gebyret tilb.agebetales, hvis De får helt ~lt.5:t~aelvismedhold' De ~l ge.
· 'r} //r /../l./loH-' Ifpv~h 0,°>;." t ml I

Finn Larsen Flem" Jørgensen t ej~

fI
Kopi af kendelsen sendes til:
Nørre Jernløse menighedsråd, v/Poul Christian Jensen, Nørupvej 12, 4420
Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Maren !<orsga~rdih. ~ bp,\<.ræftes. r-

Kagerupvej 5, 4420 Regstrup Udsknftens ri .~ d ben \/CrOJ
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø Dommeren I RI g .J 'lDv'1~./
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180,SQrøSqn(a P nton
Nr. Jernløse kommune, GI. Skovvej 158, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup ~ s.

---- --------
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Jemløse kommune
Teknisk Afd.
GI. Skovvej 158
4420 Regstrup

Fredningsnævnet
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El urstyrelsen

~ + DEC. 2005

Journal nr. Fl16/05 jf. F66/05
Deres J.nr. 1500-007

Den 13. december 2005

Ved skrivelse af3. november 2005 med bilag har kommunen påny ansøgt om
nævnets tilladelse til etablering af en parkeringsplads ved Nr. Jernløse kirke.

• Pladsen ønskes placeret på matr.nr. 1 h Nr. Jernløse by, Nr. Jemløse, adresse
Hovedgaden 7.

Sagen har været forelagt Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der i skrivelse af
22. november 2005 har udtalt:

"Ejendommen er omfattet affredningsoverenskomst tinglyst den 28. januar
1953 for at sikre den fri beliggenhed afNr. Jernløse Kirke.

Fredningsnævnet har ved afgørelse af22. august 2005 ikke fundet grundlag for
at dispensere til anlæg af et parkeringsareal på ejendommen, matr.nr. 1 i Nr.
Jemiøse by, Nr. Jemløse, umiddelbart op mod kirkegårdsmuren.

Det nu fremsendte forslag omfatter anlæg af 19 parkeringspladser i to rækker
placeret nordvest for adgangsvej en fra Hovedvejen. Adgangsvejen udføres med
asfaltbelægning og øvrige kørearealer udføres med stabilgrus. Selve parkering-
pladserne udføres som græsarmering.

Amtet finder herefter, at anlæg af parkeringspladser placeret og udført som nu
ansøgt, ikke vil komme i strid med fredningens formål og ikke virke skæmmen-
de eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Det ansøgte kræver også amtets dispensation fra 150 m åbeskyttelseslinien langs
Regstrup Å, j f. naturbeskyttelselsovens § 16, hvilket endnu ikke er meddelt."

Nævnets afgørelse:

Det nu ansøgte projekt der er i overensstemmelse med det drøftede på nævnets
møde den 22. august 2005 findes ikke i strid med formålet med fredningsover-
enskomsten tinglyst den 28. januar 1953. Nævnet tillader derfor i medfør afna-
turbeskyttelselslovens § 50, stk. 1, anlæg af parkeringspladser på matr.nr. 1 h
Nr. Jemløse by, i overensstemmelse med den tilsendte projekttegning af 19.
september 2005 og med anlægsarbejder iøvrigt som foran af Natur & Miljø
beskrevet.

;{=\~Yl \\ ('--t - '])J l
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

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 klage fristen
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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nk dk

Ge.byret ti~bagebetales, hvis De får helt ~)ileIViS medhold i e

C~ (fJ) ...~
~ W.?W"!" / 5:l~"

inn Larsen Flemt]l1'1g JørgensenØ/

Kopi af kendelsen sendes til:
Nr. Jernløse Menighedsråd v/Poul Christian Jensen, Nørupvej 12, 4420 Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening v/Maren Korsgaard, Kagerupvej 5, 4420 Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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Udskriften-srigti;~:ed bel<r83a~~
Dommeren i Ringsted, den /7' 'Z • o s-

::r:: Sonja Pantor •
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