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I et cirkulære af 26. jan. 1949 har Kirkeministeriet - i for-
staaelae med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og
kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa smukt og vær-
digt som muligt, specielt saaledes at skæmmende bebyggelser, saasom
sprøjtehuse, transformatorstationer, garager, hønsehuse, skure o.lign.
ikke anbringes sas nær ved kirken (kirkegaarden) at skønhedsværdier
gaar tabt, eller kirkeJige interesser krænkeso

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med provsten,
sognepræsten og meni~led~raadet - behandlet spørgsmaalet forsaavidt
Villingerø4 kirke angaar.

Denne kirke, der er opført i 1906 i gammellandsbykirkestil, om-
gives af følg&lde areai~r:

Mod nord af matr.nr. 1 a og 1 e (skolen), tilhørende Esbønderup-
Nødnebo kommune, mod nord og vest af matr.nr. 1 d, tilhørende gaard-
ejer Will. Larsen og mod syd og vest af matr,nr. 2 a, tilhørende
gaardejerne Albert Pedersen, Johannes Pedersen m. fl.

Mod øst findes offentlig vej.
Samtlige disse lodsejere har - for skolens vedkommende med for....

behold af sogneraadets sanktion indvilget i ikke at anbringe skæm-
mende indretninger i en afstand af 20 m fra kirkegaarden.

H· e r e f t e r b e s t e m m e s:
Paa matr.nrQ 1 a, 1 e: 1 d og 2 a af Villingerød maa der ikke i

e~ afstand af 20 m fra kirkegaarden anbringes skæmmende indretninger.
hvorved forstaas garager, drivhuse, boder, hønsehuse, ekure~ retirader,
sprøjtehuse, transformatorstationer, ledningsmaster o.lign •• ~Bygnin-
gel'og de dertil hørende udhuse henregnes ikke til skæmmende indret-
ninger ø

Denne kendelse vil være at tinglyse Bom servitutetiftende paa de
nævnte 4 matr,' numre af Villingerød by, Esbønderup sogn.

-_._ ..."'_ ........, ••.••• ·,.ol".

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og menigheds-
raadet for Villingerød kirke, hver for sig eller i forening,

J. L. Bueh.
ÆndrPng~} iPe9fet~ÆAtødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indankes for Overfredningsnæv.
l1pt ~'()th()lm~fI'ilnf' 10 K0henhavn K.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01400.00

Dispensationer i perioden: 16-03-1988



Udskrift af REG. NR. /y ()-O
Naturfredningsnævnet

for
.. Frederiksbo~:;J amts nordlige
.. fredn,ngs:-;reds

FoJehave,'ej 1 ;>:, -:1 : :"rsho!m
TIt. 02 86 1550

fredningsprotokollen

Ar 1988, den 16. marts kl. 09.30 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Villingerød un-

der .ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andreasen

og Alfred Jensen som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

F.S. 283/1987 Behandling af andragende om• tilladelse til etablering af parke-

ringsplads på ejendommen matr. nr. 2 a

Villingerød, der er omfattet af kirke-

fredning (Villingerød kirke) af 14.

oktober 1950.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

Danmarks Naturfredningsforening fanjtes ikke mødt.

For Græsted-Gilleleje kommune mødte Axel Schou.
e
•'.'

For provstiudvalget mødte landinspektør Erik Jørgensen og Niels

Lind.

For menighedsrådet mødte formanden, Poul Jørgensen og medlem-

merne Inge Piper, Ena Larsen, Karin Børsting og Henry Larsen.

Besigtigelse fandt sted.

Kommende fra syd fremtræder kirken, hvidkalket med rødt tag

og opført cirka 1906 i landsbykirkestil, som enkeltstående i land-

skabet. Langs kirkegårdens sydlige begrænsning vokser store træer

af røn, hvis bladhang slører kirkeskibet. Tættere på, stadig fra

syd, fremtræder kirken som liggende på kirkegården og omkranset af

høje træer oven over hvilke kirketårnet rager op. Cirka 100 meter

nord for kirken ligger Villingerød skole, der nu er medborgerhus.

Nævnsformanden redegjorde for det historiske forløb i sagen
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og for indholdet af fredningskendelsen.

Landinspektør Erik Jørgensen forelagde projektet og fremhævede,

at dette blot indebærer opførelse af yderligere en øst-vest gående

hæk og plantning af træer, der kan afløse de alderstegne rønnetræer.

Set fra syd vil parkeringspladsen ikke være til at iagttage, før

man kommer tæt på denne, og kirkens omgivelser vil efter nogle år

være som de er 1 dag. Han oplyste, at parkeringspladsen er bereg-

net til et areal på cirka 1.000 m2, cirka 50 meter i dybden reg-

net fra vejen og cirka 20 meter bred.

Ole Nørgaard anførte, at Hovedstadsrådet kan henho)de sig til

det til sagen i 1979/80 bemærkede. Hovedstadsrådet mener fortsat,

at parkeringspladsen bør etableres nord for kirken.

Nævnsformanden redegjorde for Danmarks Naturfredningsforenings

skriftlige indlæg i sagen, hvorefter foreningen ikke har indvendin-

ger mod parkeringspladsens placering som projekteret.

Axel Schou tiltrådte det af naturfredningsforeningen anførte.

Han fandt, at der bør etableres hæk i parkeringsarealets sydlige

begrænsning. Hækken bør være 1,60 meter høj for at skjule bilerne,

og der bør plantes træer, således at det nye skel kommer til at

fremtræde som det hidtidige skel.

Erik Jørgensen tiltrådte at ville plante hæk og træer som

foreslået af Axel Schou. Han erklærede sig endvidere indforstået

med, at der på parkeringspladsen opsættes skilt med begrænsning

i parkeringstid og art, således at langtidsparkering af lastbiler

undgås.

Nævnets medlemmer voterede:

Under hensyn til, at adgangen til kirkerummet sker gennem kir-

kens sydfacade og til udkørselsforholdene fra den nødvendige par-

keringsplads finder nævnet under de nedenfor anførte betingelser

tilstrækkeligt grundlag for at meddele tilladelse til etablering

•
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af parkeringspladsen, der ikke i sig selv kan anses for en skæm-

mende indretning. Nævnet bestemmer, at der i hele det nyanlagte

sydskel etableres hæk som hidtil omkring kirkegården, at denne nye

hæk skal vokse indtil en højde af 1,60 meter, således at den skju-

ler parkerede personbiler, og at der i det nævnte sydskel med samme

indbyrdes afstand som eksisterende træer omkring kirkegården plan-

tes rønnetræer i en passende størrelse, samt at der på parkerings-

'tt pladsen etableres skiltning med parkeringsbegrænsning, således at

langtidsparkering af lastbiler undgås.

Nævnets afgørelse tilkendegaves .• Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tillade1sens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og natur-

styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte ti1-

ladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-

fredningslovens § 58.

Jann Andreasen P. H. Raaschou Alfred Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, den 18. marts 1988.

p~I;~§1L



 

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

Den 6. maj 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

    

FS 074/2011 - Ansøgning om tilladelse til at opføre et menighedshus ved Villingerød Kirke på 

ejendommen matr. nr. 2a og 33 Villingerød By, Esbønderup, beliggende Villingerødvej 36, 

3120 Dronningmølle, Gribskov Kommune. 
 

Fredningsbestemmelser og tidligere afgørelser: 

 

I et kirkeministerielt cirkulære af 26. januar 1949 blev der udtalt ønske om, at ”… kirkernes og kir-

kegårdenes omgivelser kommer til at fremtræde så smukt og værdigt som muligt, specielt således at 

skæmmende bebyggelser, såsom sprøjtehuse, transformerstationer, garager, hønsehuse, skure o. 

lign. ikke anbringes så nær ved kirken (kirkegården) at skønhedsværdier går tabt, eller at kirkelige 

interesser krænkes”. På baggrund heraf blev der af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amt 

den 14. oktober 1950 afsagt kendelse om fredning af omgivelserne ved Villingerød Kirke. Fred-

ningskendelsen bestemmer herefter for en række nærmere angivne matrikelnumre, at der ikke i en 

afstand af 20 meter fra kirkegården anbringes skæmmende indretninger, hvorved forstås garager, 

drivhuse, boder, hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, transformerstationer, ledningsmaster o. 

lign. Bygninger og de dertil hørende udhuse henregnes ikke til skæmmende indretninger.  

 

Det tidligere Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds meddelte den 

16. marts 1988 tilladelse til etablering af en parkeringsplads på ejendommen matr. nr. 2a Villinge-

rød. Afgørelsen blev truffet med følgende begrundelse og vilkår: 

 

”Under hensyn til, at adgangen til kirkerummet sker gennem kirkens sydfacade og til udkørselsfor-

holdene fra den nødvendige parkeringsplads finder nævnet under de nedenfor anførte betingelser 

tilstrækkeligt grundlag for at meddele tilladelse til etablering af parkeringspladsen, der ikke i sig 

selv kan anses for en skæmmende indretning. Nævnet bestemmer, at der i hele det nyanlagte syd-

skel etableres hæk som hidtil omkring kirkegården, at denne nye hæk skal vokse indtil en højde af 

1,60 meter, således at den skjuler parkerede personbiler, og at der i det nævnte sydskel med samme 

indbyrdes afstand som eksisterende træer omkring kirkegården plantes rønnetræer i en passende 

størrelse, samt at der på parkeringspladsen etableres skiltning med parkeringsbegrænsning, således 

at langtidsparkering af lastbiler undgås.”  

 

Ansøgningen: 
 

Villingerød Menighedsråd har den 17. november 2011 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Nordsjælland, idet der ønskes opført et nyt menighedshus ved Villingerød Kirke. Af henvendelsen 

fremgår blandt andet:  

 

”…. 
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På vegne af Villingerød Menighedsråd, ansøges herved om principiel tilladelse til at opføre et nyt 

menighedshus med et bruttoetageareal på ca. 126 m2. Bygningen skal indeholde forsamlingslokale 

til ca. 50-60 personer, køkken, entre med garderobe, toilet, handicaptoilet samt depot- og teknik-

rum.  

 

Kirkegården er mod vest og syd omkranset af en klippet hæk, som parkeringsarealet mod syd støder 

op til. Bygningen ønskes som nævnt opført på marken, udenfor kirkegårdshækken mod sydvest og i 

forlængelse af - og som afslutning af parkeringsarealet. Med denne placering vil bygningen kunne 

indpasses harmonisk ved den nyere anlagte parkeringsplads udenfor kirkegårdens sydvestre hjørne 

med en rimelig og funktionel nærhed ved kirke og parkeringspladsen, og ikke forstyrre indblikket 

til den smukke kirkebygning fra Villingerødvej.  

 

Ifølge vedlagte kopi af kendelse af 14. oktober 1950 fra Naturfredningsnævnet må der ikke i en 

afstand af 20 m fra kirkegården anbringes skæmmende indretninger som garager, drivhuse, boder, 

hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, transformatorstationer, ledningsmaster o.lign. Bygninger 

og de dertil hørende udhuse medregnes ikke til skæmmende indretninger iht. denne kendelse.  

 

Med henvisning til sidstnævnte passus i kendelsen og jf. vedlagte dispositionsforslag samt neden-

stående er den nye bygning ikke et udhus, men et menighedshus, der skal benyttes af menigheden til 

kirkens daglige brug ved bl.a. begravelser og andre kirkelige handlinger. 

 

Ligeledes med henvisning til vedlagte kopi af udskrift af fredningsprotokollen er der 16. marts 1988 

givet tilladelse til anlæg af den sydvendte parkeringsplads i hvis vestforlængelse det nye menig-

hedshus er placeret. 

 

Det nye menighedshus er jf. dispositionsforslaget planlagt udført som bygning i et nutidigt og en-

kelt formsprog som en længebygning med kulbrændte teglstensfacader og med pultpaptag og liste-

tækning. Bygningens enkelthed og materialevalg i jordfarver samt den lave bygningshøjde vil give 

menighedshuset et forholdsvis anonymt udtryk, der også sløres yderligere af et meget stort træ i 

kirkegårdens syd-vestlige hjørne. Facaderne der kan ses fra Villingerødvej og kirkegåden udføres 

stort set uden vinduespartier, igen for at skabe et enkelt og roligt udtryk på de synlige facader. I 

stedet placeres store vinduer og facadepartier mod vest, så der er udsigt over markerne fra forsam-

lingslokalet.  

 

….” 

 

Ansøgningen er bilagt dispositionsforslag.  

 

Udtalelser og øvrige skriftlige indlæg: 
 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov afdeling, har i skrivelse af 16. december 2011 anført: 

 

”Danmarks Naturfredningsforening Gribskov kan ikke anbefale Fredningsnævnet at give tilladelse 

til det ansøgte.  

 

Villingerød Kirke har nu klaret sig i over 100 år uden menighedshus og i de senere år er der endog 

blevet mulighed for at anvende den nærliggende tidligere skole, som nu er omdannet til medborger-

hus. På den baggrund ser DN ikke uden yderligere argumentation nogen begrundelse for at tillade 

opførelse af en ny bygning i landzone og indenfor det fredede område, da denne ikke vil kunne 

undgå at forstyrre det ubrudte indtryk af kirken, som oprindeligt er fredningens formål. DN vil i dag 
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beklage at man i sin tid ikke fulgte forslaget fra Hovedstadsrådet om at placere parkeringspladsen 

på nordsiden af kirken, men opførelsen af en ny bygning vil kun gøre ondt værre.  

 

Såfremt Fredningsnævnet måtte være sindet ikke at følge DN’s anbefaling skal DN subsidiært fore-

slå, at en tilladelse bliver gjort betinget af, at bygningen ingen sinde kan frastykkes kirken og ikke 

på noget tidspunkt må benyttes til beboelse.” 

 

Gribskov  Kommune har i skrivelse af 18. januar 2012 oplyst, at kommunen ikke kan anbefale det 

ansøgte projekt med sin nuværende placering. Det er anført, at et byggeri med denne placering vil 

forringe oplevelsen af kirken og dens omgivelser i strid med fredningens formål samt forringe om-

rådets landskabelige værdier. I skrivelsen er endvidere blandt andet anført følgende:  

 

”…. 

 

Villingerød Kirke er opført i 1906 i gammel landsbykirkestil. Kirken samt parkeringsplads ligger i 

landzone på matr. nr. 33, Villingerød By. 

 

Villingerød Kirke ligger højt placeret landskabet omgivet at åbne arealer mod primært syd og vest 

…. Kirken ligger i kote 15, hvor terrænet er faldende mod Esrum A, som ligger i kote 2 ca. 400 

meter vest for kirken.  

 

Nord for kirken ligger matr. nr. 1a, Villingerød By, som ejes at Gribskov Kommune. Bygningen på 

ejendommen har tidligere tjent som landsbyskole, men bliver i dag benyttet som medborgerhus af 

Dronningmølle Borgerforening. Ejendommen er til salg og sælges med den klausul at bygningen 

fortsat skal rumme nuværende aktiviteter. Kommunen har været i kontakt med menighedsrådet 

sommeren 2010, som på daværende tidspunkt ikke var interesserede i at købe ejendommen.  

 

…. 

 

Vi anerkender, at menigheden har behov for en bygning til deres aktiviteter og at der med byggeri-

ets udformning er søgt et anonymt udtryk.  

 

Vi vurderer imidlertid, at den ønskede placering at menighedshuset forringer oplevelsen af kirken 

og kirkegårdens unikke fremtræden og samspillet mellem kirke, landskab og landsbymiljø går tabt. 

 

….” 

 

Naturstyrelsen Roskilde har i sagens anledning i skrivelse af 8. december 2011 til fredningsnævnet 

blandt andet angivet, at det projekterede menighedshus efter styrelsens oplysninger ikke som oplyst 

i ansøgningen placeres på matr. nr. 2a Villingerød, men på matr. nr. 33 Villingerød By.   

 

Der er i forbindelse med sagens behandling for fredningsnævnet fremlagt en skrivelse af 13. april 

2012 fra Kgl. Bygningsinspektør Camilla Løntoft Nybye til Helsingør Stiftsøvrighed. Af skrivelsen 

fremgår:  

 

”…. 

 

Villingerød kirke ligger placeret vest for landevejen forbi Villingerød by. Set fra syd ligger kirken 

og kirkegården meget smukt og synligt i landskabet, uforstyrret at andre bygninger. Nord for kirken  

ligger den tidligere landsbyskole, og mellem skolen og kirken er der nogle høje træer.  
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Den påtænkte bygning ligger udenfor kirkegårdens sydvestre hjørne. Der er udformet som en be-

skeden bygning der ikke gør meget væsen at sig. Den tegning vi har modtaget er ikke målfast, hvor-

for vi ikke kan vurdere om det vil være muligt yderligere at reducere højden ved at ændre tagfor-

men til et tag med tosidigt fald, således at den relativt store tagflade synsmæssigt halveres.  

 

Uanset dette vil bygningen være synlig ved ankomst til byen fra syd, og vi vil meget foreslå at an-

dre muligheder overvejes, f. eks om det vil være muligt, at benytte den tidligere landsbyskole til de  

nødvendige funktioner, eller om bygningen kunne placeres nord for kirken, hvor indsynet til kirken 

ikke er lige så markant.  

 

Skulle andre muligheder være udtømte, skal vi ikke tale imod, at der arbejdes videre med en place-

ring som den foreslåede. Det ville fremme sagens behandling, hvis der forelå en visualisering at 

bygningen i relation til landskabet og kirken. Den meget lange hæk syd for parkeringspladsen går vi 

ud fra er godkendt på et tidligere tidspunkt. Den forekommer dog unødvendigt lang.” 

 

Besigtigelse: 
 

Fredningsnævnet har den 16. april 2012 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen. 

 

Under mødet var repræsentanter for Villingerød Kirke og Sogn, medvirkende arkitekt, Stiftsøvrig-

heden i Helsingør Stift og Kgl. Bygningsinspektør Camilla Løntoft Nybye mødt. Endvidere deltog 

repræsentanter fra Gribskov kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov afdeling, 

og Naturstyrelsen Roskilde. 

 

Under besigtigelsen blev placeringen af det påtænkte byggeri påvist. Facade er tænkt i rødbrune 

sten og med sorte vinduesrammer. Det blev oplyst, at der er sket godkendelse af det relevante prov-

sti.  

 

Sognets repræsentanter oplyste, at det er helt sædvanligt og nu almindeligt anses som nødvendigt 

for kirkens tidssvarende betjening af menigheden, at der i direkte tilknytning til den enkelte kirke 

etableres de funktioner, som søges dækket af det ansøgte byggeri. Byggeriet skal huse sædvanlige 

menighedsarrangementer, ligesom en række praktiske funktioner herunder faciliteter for kirkens 

ansatte og brugere skal sikres. De nuværende lokaleforhold er ikke tilstrækkelige og ikke tidssva-

rende. Det er overvejet, om den nærliggende tidligere skolebygning, der er kommunalt ejet, ville 

kunne dække lokalebehovet, men en sådan løsning er vurderet som ikke passende og som ikke øko-

nomisk realistisk.   

 

De mødte kunne i det væsentlige henholde sig til de skriftlige indlæg. Stiftsrepræsentanten var enig 

i det anførte i skrivelsen af 13. april 2012. Kommunens repræsentant oplyste, at kommunen gerne 

ser og indgår i en videre dialog.  

 

Fredningsnævnets afgørelse: 
 

Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen 

og Alfred Jensen. 

 

Formålet med fredningen er ikke udtrykkeligt angivet i fredningskendelsen, men baggrunden og 

hensigten med datidens kirkeomgivelsesfredninger har generelt været at bevare kirkerne som en 

markant del af landskabs- og bybilledet. Det indebærer navnlig, at indsigten til kirken, set fra såvel 
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nære som fjerne omgivelser, skal bevares. Hertil kommer beskyttelsen af udsynet fra kirken og fast-

holdelse at et frirum i de nærmeste omgivelser omkring kirken. Bestemmelserne i de enkelte kirke-

omgivelsesfredninger varierer, men angiver ofte et udtrykkeligt forbud mod skæmmende bebyggel-

se eller indretninger tilsvarende de i den aktuelle fredning angivne skæmmende indretninger. Efter 

gældende nævnspraksis forstås fredninger med det pågældende indhold med det udgangspunkt, at 

fredningen omfatter bebyggelse og indretninger af enhver art, der vil kunne begrænse indsigten til 

kirkerne. Baggrunden herfor er navnlig, at fredningen i vidt omfang ville være uden betydning og 

fredningen dermed reelt til dels indholdsløs, hvis forbuddet ikke også omfattede andre bygninger 

eller indretninger end de udtrykkeligt nævnte.  

 

I de konkret foreliggende fredningsbestemmelser er bygninger og de dertil hørende udhuse udtryk-

keligt undtaget fra fredningen. Det ansøgte menighedshus må henregnes som en bygning i frednin-

gens forstand. Fortolkningen af konkrete og udtrykkelige fredningsbestemmelser må ske blandt 

andet under hensyn til fredningsformålet. En klar og udtrykkelig fredningsbestemmelse kan dog 

ikke tilsidesættes, selvom bestemmelsens indhold kan stride mod fredningens formål eller være 

hindrede herfor. Det ansøgte menighedshus kan herefter ikke anses som omfattet af fredningen og 

kræver derfor ikke fredningsnævnets dispensationsgodkendelse.       

 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og klagefristen er 4 uger, jf. naturbeskyt-

telseslovens § 87, stk. 3, jf. stk.1.  

 

 

 

Toftager 

Nævnets formand 

  

  
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 

og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-

klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 

før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er pr. e-mail til: 

 

Villingerød Menighedsråd v/formand Grete Møller, e-mail: gm@villingeroed-kirke.dk 

Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue, att: Torben Krogh Hansen, e-mail: info@khtegnestue.dk 

Helsingør Stift/Stiftøvrigheden, e-mail: kmhel@km.dk 

Gribskov Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen Roskilde 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  

mailto:info@khtegnestue.dk
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