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OVEhFhEDNINGSNÆVNl!;TS KENDEL3ESPhOTOKOL.

Aar 1949, den 24. september, afsagde overfredningsnævnet paa
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

i sugen nr. 838/48 vedrørende fredning af et i nærheden af Peders-
borg kirke i Sorø Landsogn beliggende areal, pan hvilket Højbro
Mejeri t~nkes opført.

Efter at Nationalmuseet i skrivelse af l. juni 1948 havde
gjort Danmarks Naturfredningsforening opm~rksom pau, at Pedersborg
kirkes landskabelige beliggenhed var truet bl.a. af opførelsen af
et mejeri, anmodede foreningen under henvisning til naturfrednings-
lovens § l, jfI'. § 8; f'redningsn~vnet for Sorø amt om at rejse fred-

• ningssag med hensyn til Pedersborg kirkes omgivelser.
Det blev under fredningsnævnets behandling af sagen oplyst, at

den projekterede bygning til det ommeldte Højbro mejeri er enl~nget
_ og t.rmke[-,;placeret parallelt med Holbækvej ca. 18 m fra for'tovskan-
4t ten. Bygningen bliver co.. 11 meter til tagrygningen, 40 m lang og

12 m bred. Der er lavet brønd og taget analyser af vandet.
I et den 6. juli 1948 afholdt møde afsagde nævnet saalydende

kendelse:
"Da nævnet skønner, at den projekterede b;ygning kun i rinr;e

grad vil s]cBmme kirken, idet den ligger san lavt i forhold til
kirken, mener n~vnet i.kke at kunne forbyde det paagJ3ldende bygge-
foretn[';onde pua vilkaur, at bygningen tr2JY.kes5 rn llmgere tilbage
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fra Holb:uk landevej end projekteret."
Kendelsen er indanket for overfredningsn~vnet af Danmarks

Naturfredningsforening med tilslutning af naturfredningsra~d8t og
Pedersborg menighedsraud.

Overfredningsn~vnet hul' den 27. juli 1948 besigtiget det om-
meldte areal og har herunder forhandlet med de i sagen interesserede.

:l!'ormandenfor me j eri8t erkl:llrede herved, Cl t me j eri et, saafremt
den uf fredningsnnvnet trufne 2fgørelse iøvrigt kan opretholdes,
kunne indgaa paa at forandre bygningens beliggenhed saaledes, at
den nordlige gavl rykkes mindst 8 m l~ngere mod syd end cfter pro-
jekte t.

Under mødet og ved senere forhandlinger er formanden for
mejeriet endvidere indgaaet pua, at der paal~gges det pau det til
nærv~ronde kendelse hæftede kort angivne areal saulydende servitut:

l) berluntning af arealet man højst have en højde af 2 m over
fnrdigt terræn

2) der k3n paa arealet opføres bygninger, der er nødvendige for
mejeriets drift eller for en udvidelse af lagerplads o.lign.
De m8U dog holdes under en højde af 2 ID over færdigt terr~n,
og spørgsmaalet om dores udseende og placering maa forelæg-
ges fredningsmyndighederne til godkendelse forinden opførel-
sen.

Da overf'redningsn:nvnet ikke vil mods~Btte sig en bebyg[';else paa

vilkaar som ovenfor n"Evnt, vil fredningsn.Bvnets kendelse V'Bre a t
stc.:.dfllstemed de af det foranstaaende følgende ændl'inger.

T h i b e s t e m m e s :
Dcm !1f fredningsn'Jwnet for Sorø Clmt c1en 6. juli 1948 af sCi.f, te

kendelse v8drør8nde fredning af et i nærheden af PedersborG kirke i
Sor0 11.1ndsogn beliggend e 2rt)!11, paG hvilket Hø jbl'o rnej eri tænkes
opføet, studfæstes, dog G;J.aledes at mejeriet placeres som angivet p::."a
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det ved n~rværende kendelse h~ftede kort nr. So 102. Der paalæggcs
det pau kortet som fredet angivne ~real følgende fredningssexvitut:

l) beplantning af arealet maa højst have en højde af 2 ID over
færdigt terræn

2) der kan paa ~realet opføres bygninger, der er nødvendige for
mejeriets drift eller for en udvidelse af lagerplads o.lign.
Du maa dog holdes under en højde af 2 m over færdigt terræn,
og spørgsmaalet om deres udseende OB placering maa forelægges
frGdningsmyndighederne til godkendelse for-inden opførelsen.

Udskriftens rietighed
bekr'Bftes.

~~
overfredningsnævnets sekretær
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NaturfredningskonsuJentens kontor
København d. 20-5-49
By: ltlleLo.d89~ Hoveå.9&.1"d,
Sogn: So~ø la..n.clso9n.
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f"rhandlingspr ,t 1k"l11en f·,r fredninr;snævnet f.-.,rS0rø amt

l,,.

:.r 19H} den S. juli "kl. 1(, h,ldt fredninGsn.;3vnet .møde i Pe-
17 rdc;rso.1r[';s1gn "6 '3 ~rø 11nds'\::;n. I1ødt vRr f0rm811den, dr'JmnerTJ.H.lJrban

Petc;rsens fari8f~rfald næstf'lrmanden 1'"lm~erfuldm2gtiG ~. Friis, Ring-
sted, det 9ffitsvalgte :,nedlem, sk'wffJC3d ....lkær, tIerlufshnlm, r'Jgde 1,,-
kale wedl.emmer, fru r~ugdalene 1:?uridsen, _'\nkerhus (S r)rø l:Jnds ,~) r'J2,
gc.rdejer (Jle JGnsen, Kat~lrij'lelyst (Pedersb.-.,rgsrlgn).

Til oehandlin~ f'"lrelå:
Fredningssag nr. 13/1948: F'"lrsla[';fra Danmarks naturfredninss-

f,rening '"lmfredning ~f ~et sted i
S 'rø lands'"lgn, hv.-.,rdet er vedtaGet
at opføre Højbro mejeri 0~ freuning
af matr.nr. 52i ng 56b Pedersb'"lrg
by og s0gn, hVl1r et 2-et 3.Jes alder-
ur'Jmshjem tænkes opf0rt i n~rheden af
Pedersborg kirke.

Det '~lystes, Dt bygnin~en, der er ~nlæn3et, skal placeres
paru.llelt J:led1hl o~Dl:svej ca. 18 met er fra f"rt 0vsk::mten. By..;ningen

bliver C'J. 11 meter til tagrygningen med Gk·'rsten i det n'"lrdvestlige
hjørne. Den bliver 40 m lang 03 12 ID bred. ~er er lavet brønd '"lg
taget analyser af vandet. Grunden er købt 'G betalt med 8.5r,() kr.
Grunden på den østliGe side af landevejen er en fruJtplantaJe, der
ikke er til salg. Der findes i f,.,rvejen i Pedersb0r3 en k"'rkfabrik,
der støver me!;et, "'g sundhedsmynJi.:;;hederne hDr forbudt, Gt mejeriet
an~rin~es i n~rhGden af denne. B~rin~en efter vand er p~ 60 meter
'Jg har kJstet ll. (/J(~ kr. Grunden er ved at iJlive sat af.

Teoninger r)g plar:er f"'revistes.
~ft~r f"'r~~njlili~ ~2d de ID0dte ef932de n~vnet n21yn~nnp,

k e n d e l s e :
Da n~vnet skønner, at den prnjekterede bYGninG kun i ringe

grad vil skl,.Jmmekirken, id.et den ligger "38. lavt i f lrh'"lldtil kirken,
mener nævnet ikl{e at kunn3 f,'rbyde det pågældende byggef'Jret~lC8nde, p~
vilkår, at bY6nineen trækkes 5 m længere tilbage fra H,.,loæklandevej
end prnjekteret.

T 11 i b e s t e m ro e ..... .
.::> o

~en beg~rte fredning kan ikke iværksættes.
'..i
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