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Undertegnede menighedsraad tor Sæbw-Gershøj sogne erklærer her-
ved, at der paalægges ejendommen lIatr. nr. 1-a af Sæby by og sogn tøl-
gende servitutf,

Prestegaardshaven fredes og skal stedse henligge ubebygget udover
den nuværende bebygge! se.

8aalænge den til præsteembedet hørende have med gaardsplads admi- I

nistreres af de kirkelige myndigheder, træf ter dog kirkeministeriet
afgørelse om nyplaoering af præsjtegaardens bygninger, herunder tilli-
ge selve byggeplanen samt angaaende omb~inger og tilb~ninger m. v.,
uanset fredn1ngsdeklarationen.

Paataleberettiget er kirkeministeriet og fredningsnavnet for 808-
ki~de amtsraadskfedS _. v.
Sæby-GershøJ .en1ghedsraa4" pr. ltr. Hyllinge, den li august 1S51e

p. M. V.

K.M.'aurholt Pedersen.
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Afskr1ttens r1gtighed:bekræftea.
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• Undertegnede gaardejer Kristian Lorentz Petersen, Seb~, erklærer I

herved, at der paalægges ejendommenmatr. nr. 3-a at Sæby by og sogne tølgende servitut.:

Paa ej endommerul op til rl'ederikssundsvej en stødende gf1llld fredes

en br._.e paa 11 aetel' ves~ tor k1rkegaardsmuren, saaledes at denne

strimmel stedse skal henligge ubebygget.

Paataleberettiget er tredningsnævnet tor Boskilde amtsraadskl'eds.

Sæby, den 6/11 1949.

Christian Lorentz Petersen.
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Atøkrittens rigtighed bekræftes.

fBEIJiINGSNÆVNET 'aR ROSKILDE AMTSRAADSJtREDS II. V., den /e 1/ 19)2, •--jaer :i~ '.6
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Ad.... :
Dommerkontorwt i K"e
Niels Juelsgade 6
4600 K"e. Tlf.: (031651068

REG. Nl I~SD
DMO 2. september 1988

FS 90/88Jour. nr. --.;;.....,.;~

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- 5 SEP. 1988Herr anlægsgartner
Børge Stigsen
Bøgevej 4
Ejby
4070 Kirke Hyllinge.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 3 ~ Sæby by.
Hovedstadsrådets j.nr.: 222/251-151.

Ved brev af 25. juli 1988 har Hovedstadsrådet for fredningsnævnet forelagt en
sag om anlæg af en parkeringsplads ved Sæby kirke i overensstemmelse med et pro-
jekt, der er udarbejdet af Dem.

Hovedstadsrådet har meddelt tilladelse til projektet i medfør af by- og land-
zoneloven den 18. marts 1988 på nærmere vilkår, der er blevet tinglyst.

Baggrunden for forelæggelsen for fredningsnævnet er, at ejendommen er omfattet
af deklaration af 6. november 1949 om fredning af Sæby kirkes omgivelser.

~ I den anledning skal fredningsnævnet meddele, at fredningsdeklarationen efter
fredningsnævnets opfattelse ikke er til hinder for det omtalte projekt, og at
fredningsnævnets tilladelse derfor ikke er nødvendig.

1hose m

Miljøministeriet
SkOV- og Naturstyrelsen
j.nr. F. /f Z -;3 ,Si(
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt

1\ 1\ 'r' t - (let " "@ fe ~n r-"II!' ----o ' "Cl~ BølhngsveJ 8
l!:lIl.S O~lPJLf~m~l:,:;KOV- og Naturstyrelsel'.l100 Ringsted

28 JAN. 2002

SCANNEIT

Høng Kommune
Hovedgaden 37
4270 Høng

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den
13. december 200 l, har kommunen på vegne lejeren, Henning Hansen,
matr.nr. l e Sæby Hovedgård, Sæby, beliggende Sæbyvej 50, ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af en carport på ejendommen.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at carporten har en størrelse af
3,14 x 5,70 meter og en højde over terræn der angives till ,97 meter. Car-
porten opføres i træ med tag af pvc trapezplader afdækket med stembrædt af
træ.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Opførelsen sker inden for den kirkeomgivelsesfredning ved Sæby Kirke,
der er tinglyst den 14. december 1951. I medfør af kendelse må der på area-
lerne blandt andet ikke opsættes skure eller skønhedsforstyrrende genstande .

Natur & Miljø har besigtiget stedet den ll. december 2001. Carporten opfø-
res l, l meter fra beboelseshuset og rykkes helt tilbage op mod kirkegårds-
muren. Denne er så høj, og der er så stort et terrænspring, at carporten ikke
vil kunne ses inde fra kirkegården. Natur & Miljø kan derfor anbefale, at der
meddeles den nødvendige dispensation til opførelse af carporten, forudsat
dens højde er mindre end kirkegårdsmurens."

Natur & Miljø har i skrivelse af 13. december 2001 dispenseret efter natur-
beskyttelsesloven til opførelse af carporten.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af den ansøgte carport findes ikke i strid med formålet med den
den 14. december 1951 tinglyste fredningsoverenskomst. Nævnettillader
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, opførelse af carpor-
ten ioverensstemmelse med de ovenfor angivne mål og med materialer som
anført, forudsat at carportens højde er mindre end kirkegårdsmuren.

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F2/02
Deres J.nr. 24-13

Den 25. januar 2002



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 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,

Mari nne Højlan FIe . . ørgensen unner Nielsen

f'
Isrh

Kopi af kendelsen sendes til:
Henning Hansen, Sæbyvej 50, 4270 Høng
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskrittens rigtighed bekræftes.
Dommer~~, den29'-02
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