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Undertegnede ejer af lIlatr. Il~. 3-a af G.. eh• .1 bJ og 8081' but.e.-

Iler herved, at. der paal_ø .. eJ_do_. t_lg_ae ee"1\l1'"

Ha••• ,d tOI' kirltegaarden - dog kun i en at.t.and at 8 • tra k1.-

kegaardslluren - , a~eal.t vest tor kirkegaar4_ ud til .ej_, en b.... t1

paa 20 •• ter nol'd tor k1I'ltesaarcl•• a.t arealet .st tOI' k1rJulg&&rd_

I'egnet. tl'& 20 .eter DOrdtor denne og ned til .ande' t .....

Arealet ka. so. 1164t11ben;vtt.e. til landbn.s ell.-Ila.e. aen skal

IIted.e henligge ubebJgget.
~

Eventuel n7 beplant.n1q aaJ tOI'etage. Ulla•• hm.,. t11 ... 1Ct.-
forboldeae til og tra kirken.

PaatalebeI'ettiget er tredn1ngsnavnet tor iIoekil4. &.t.l'~acl.kl'e4ll. j
I:øbenhavn, den 17t deoemb.. 19'9.

1

Ejendo•• selekabet D.r.-..I'
V.Steen Ohl'istensen. "IBsemanne 1

l

----------000---------
AtskI'iftens rigtighed bekrættee.

rIlEDllI.GSlYVNE'.r FOR ROSKILDE AJI!SRAADSKREDI II. V•• den /0 J / SS ~2•
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01272.00

Dispensationer i perioden: 10-12-1991 - 25-11-1994



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT .:JIOtl\.~ ':;<.:. ~

~~j....v'ju (..;~P~L'\le. v:.Y!'Wlw~L

Dato 10. december 1991

Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7 - 4600 Køge
Tlf. 53-65 10 68

Jour. nr. --:.. _FS 108/91

Gershøj Menighedsråd
v/Karen M. Sørensen
Gershøjvej 115
Gershøj
4050 Skibby.

GENPART
,/l,gll o· .~ ·
SLJ nenu:(~nng

•
e
• Ejendom: Matr. nr. 3 ~ Gershøj by, Gershøj

beliggende Gershøjvej, Gershøj.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-52-6/251/1-91.

Ved brev af 25. september 1991 har De ansøgt om fredningsnævnets til-
ladelse til at opføre en bygning i tilslutning til Gershøj kirke in-
deholdende graverfaciliteter og redskabsrum, der skal placeres øst
for kirkegården på matr. nr. 3 ~ Gershøj by, Gershøj.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af strandbeskyttelseslinienII og fredningsdeklaration af 19. december 1949.

Arealet, hvorpå bygningen tænkes placeret er omgivet af et stengærde
• mod nord og øst og af træer og buske mod nord, øst og vest.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved dispensation fra nævn-
te deklaration og i medfør af naturfredningslovens § 46 tilladelse
til nævnte byggeri under forudsætning af, at den eksisterende bevoks-
ning af træer og buske så vidt muligt bevares, og at den endelige pla-
cering og udformning indsendes til godkendelse af nævnet.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm over tilladelsen. Klageberettigede er:

cd.-. .51); L21'~/~ -00&

.~
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Den, der har bedt om fredningsnævnets afgørelse, Roskilde amtsråd,
Bramsnæs kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Na-
turstyreIsen.

Med venlig hilsen

~Knud Olsen



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7. 4600 Køge

\Q 1').,00
Telefon 53 65 10 68

Den 25/11-94
FS 66/94

Gershøj Menighedsråd
v/Karen M. Sørensen
Gershøjvej 115
Gershøj
4050 Skibby.

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 3 ~ Gershøj by, Gershøj
beliggende Gershøjvej, Gershøj.
Roskilde amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-52-6-251-1-91 &

8-70-51-8-251-2-94.

I skrivelse af 10. december 1991 har fredningsnævnet meddelt
tilladelse til opførelse af en bygning i tilslutning til
Gershøj kirke øst for kirkegården. Bygningen skulle indeholde
graverfaciliteter og redskabsrum.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 17. decem-
ber 1949, tinglyst den 3. september 1951. Tilladelsen var

• betinget af, at den endelige placering og udformning blev
indsendt til godkendelse af nævnet.

Nævnet har ved skrivelse af 20. oktober 1994 modtaget skitse
til fremtidig situationsplan (tegning nr. 2), projekt (teg-
ning nr. 3), ny kirkegårdslåge (tegning nr. 6) og kloakplan
(tegning nr. 10) til godkendelse.

Nævnet har ingen indvendinger imod det fremsendte materiale,
hvorfor det fremsendte projekt godkendes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
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Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

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

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

Med venlig hilsen
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