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;3t.:rup~~1_L'r11 lknh. t.

§ 33 1 lov i40 'lI? 1937.
,

LI i::. A L J. fi ._ 'l' l (j N.

Unu'"l'tOi1IUU'J m<;lnlE:n-ed~l·..l.::.d fOl' Glumsø sOl?n h:dgb.8t.!:Gl'v-ed

unuer i'orbeholti Cof k11'lttm1n1 stc~ri ets ~ppl'obs.t:1on pas, at nedf.lnnevnt~

uole aL d~.:n til præsC\1IC41btHlt/l i GlulI,s)iI hf'll'tll1de ej f'lnclommatr. nr. 2 ~
f

c..lumu by o ~ sof:Tl i'reetGD s.'.:.&lt:UtHH

l. P,tU dl:.m (.lel u/ mc>tr. nI' :2 lå, hvorpl,:u prJ:lstd~rlHlrdf:ns bYr:'nlnf'or med

gCiitru[,pllHls ol huvf.111 ['f.,;)I' ~Wllt pl;l.i:ld~n dIT:l, som 11p'f,er 1 lIdddel-

bf.lr t1l~nytn1ng h'!lI't11, Ulbb. u~Jr 1uf,.;ns:1nde I'oratnres ny bobyri"lse

elltlr ombHn1ng ell(:J!' tilbYt'l-:.ing UCl\JO i.k:wtykke af nadc'nnævnte tI' ld-

n1n~:Jnmvn '.Jll;;~l' rorf;ltr~f(J:S nOr\,'l1l ..'Ol' ("lulUsi1 Idrke (~lli)i' k1rkegaard

efter' i'l'eurJ.n;' :.:..n.:.:avnets i'::ikj;lnU(.1S1 f tBbindr :'nue bepl ..n tn1nl<: eller her nlng.

::i,.•b l,.....r.€~ i:l.Jminlztri..tJone!l h.:nnørcr under dl) k1rlkeU(f.l m1nd1~-

heder, trili.",~r k1 rk~1ni St,\1'l'i et ilo: iåJ.'E,.:lr-Ilse om nyplacel"tng at

præsL~B~ara~ns bycn1nc~r, hurunder Ll111go s~lve byrgeplanen samt

'"t11bYcn1nf,ljr w.v. 0t omb}'fninger, U~l' ..I'mu'ri-r pL"Jlsteg~Hu'iJt;n8 udst'len(Je,

2. Pr.l.B. resU'l~ t.lt lllatr. lit'. 2 a mt/d undtag,tlsl:J af det jordt1l11ef!ftnde som

ligger øst tor Jornb ...nen, mtl&der 1ng~Jl'131nde !.'oret~~!es bebyrg>?lse-

llerumlur anbringelse a.f s~ur.e, boal)r, o. s.v. t'I~movenfor unde'!' l. ~...

tørt - ':Uler nog~n t'et' Glumsø drite a1ler k1rkegaard ett9r tl"~dn1n8's-

næmets sk~n u'J.s1 € tsll1M!r,;.mI1~l beplu,ll t.n:l UF eller h(~~'nlnfl.

-\
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. Saa lange det paagælaenae arel:11 ac1ninistrares af de ki rk el! ge

myndigheder træffer kirk&ministerlet dog efter indhentet erklæring

fra fredningsnævnet afgØrelse om nyplacering af bygninger paa arealet

og tilliga om selve byggeplanen for disse, for saa vidt

skal benyttes til driften af præstegaardens jor~_ tll brug

sten eller" i det hele skal tjene kirKelige fo~.

,[t'Ol' frl::;cmingen kl..evcS ingen erst.atning.

Deklarationen maa ud8n udgift ror præsteembed€'t

raadet tint,lyses pC.amatr. nr. 2 a Glumsø by of sogn.

Pi:.ata.leret har meni§hedsfc.adet f'or Glumsø sogn

Meni['hedsraadiilt for Glumsø seg, den 19. decomtlar 1950. \,
Niels Hun. Ohr. '.Larsen. K.Sørensen. Kristine Thyg-esen.

Johanne Berg. Kr{stian Pedersen. Oluf Larsen,

r
llarl'Ø Nielsen. Aksel Bansen. Smidt Scbrøder. Martha Larlten.

a.P.Nlelsen. Johs. Larsen. Chr. 01s~n.

Kirkeministeriet har under 91:3-1951 tilladt deklarat1ol1eJlS tinl-
lysning.

Deklarationen godkendt at fredningsnævnet den :n. marta 19'1 •

Hay-Schmidt.

LYST

'" I~". ... ... ....~......
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i lov Tlf, ],10 af 7/5-1937
... I) / ii/

II i) • t ')REG. NR. /6-111 '/ /, -;,

TJat:. r', !lr, 4~ a Glu1nf)(j by 08 :.00.:;11. ,.rHlleltl el':

Natul1redningsnævnet tbl
PræStø Amtsraadskred:

.1. .1<' ~ K H. I F 'l'

KENDELSE'

aflagt d.14. deo. 195'
angA.ade fredning af matr. nr. 45~ Glumsø by og sogn og at det Iydve.t tor
Gluml. kirkeglrd varende anl.g pi umatrikuleret jord.

Glumsø-Baveløe sogneråd bar under 1;. november 1950 ud.tedt .Aly-
dende deklaration, lom under 2. deoember 1950 er gOdkendt at Pralt.
amterU,

"Undertegnede sogneråd for Glumsø 80gn beltemmer berved pi Gl~. .
s8-Javel.e kommune. vegne, at nedennevnt. arealer fredl' &Aled •• ,
at de ikke må bebyggea eller beplante. pl nogen for udaigtea tra
Glum •• kirkeglrd b1ndrende mAde, og at der ikke pi arealet al gra-

ve. gru. eller anbringes transformatorstation, telefoa- og elektri-
citet.master o.lign., skure, boder, beboelaeavogDe Ol efter tredatnga.
a.vneta opfattelse ekønbedsforstyrrende genstande.

For fredningen k~s ingen erstatning.
Påtaleberettiget er Glum.. sogns men1ghedsrA4 og tredaingaa.v-

net for P~8tø 'amtar4dskreda hver for 8ig eller 1 torening.
Arealerne erl

l. metro nr. 45~. Glumsø by og sogn, som ligger veet for kirkelbeten.
2. 4et aydve8t for kirkegården liggende 8n18l. tom er um.trl~.rot.

Deklarationen, 80m skal gOdkende. af Pr.atø amt.rAd, ml uden udgift
for kommunen tinglyse ••"

-
\

Det umatr1kulerede areal er gadejord eller vejare.l Ol er angi.et
pi et at landinspektør Juul N1elsen af H••tved udt~1,.t kort. lO. ~l
~ •• at ved~ eD .f.k~1ttel næ~reDd. kendelae.

Den 14. deoember 1953 har fredningsnævnet atbold1 ••4e ved Glum ••
kirk., hvort1l indkaldelse er eket ve4 bek.ndtg.rel •• 1 Btatstidende ur.
206 tor den '.4.m., 1 W•• tved Tideade nr. 2~ for doa 2. d ••• og 1 8,d-
8j.l1a.4. Social-Demokrat nr. 281 tor den 2. d••• , bvorhoa ,oSllep~.teD,
l." sognerldet og emtllrAdot er ..raktl t indkaldte.

Ved mødet fremkom ingen inds1gelse mod den i deklarat10nen eah.adle',
fredning. N~jurfr. N.Pr. A.J. Hl'bil ,~~ ø, ,
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14.' "..... k•••• ~ 4. ft'l"1Ie Cl Jrt.n:e .. kUk Ml .......
anale .. l ••• 0'&11«t- Mt•• e.. , t kl•• " ,_-. at

4. ·~.n4o lu4.ut3 ..... 011 ., de" 1 d ol~. '.kloN.U. nbatMt-

led. '"4D1ft« .11 ., leet 1 tJ'tlll!D1D,A'tD Ilt Ol... kin•• UCi •• l .....

4."'01' alUIDtM8., Wft at _ØA"U .• "t'»4ll_ ,•• 'U•• 1JrN .aewa
'11 0l tl".OlUlliS. ktrk. o, kh1u.gIri, tlødor ".'. •• ar. I

45. GlwaH br 0« .OØ' o, •• " .... nw •• t.nJNlol'.øe .a1tIc , 014

"'1 deklar.tionaa 0R de' VQcSIItJd.' i da« PØhn4e .a i .Mol' Ul

:~1 0# l~ 1 l·~. ft a ....W'f.te.:tcløg nr. 1.0 at 11' 19'7..11~ .,

,,.41~ ,,'.r' 1 40b o1t.~41 4.kl.~a'10••
It'." omo'tRdl~.dllu·t;. v114.1' 1kk a, betale .

;/
f b i" •• , ••••••

M.u. ør•• 5a at Ol... lt~ 08 IOBftq d.' p&.,IJ ...... '..". pi

"V11ual.n' 30" _Jdv,.' I...Gl__ kimpn __ "... _ a
~

tor ........ 1101 .... "1011 at 1'_ 80'10=111' 195. c.n.

~.

Poul Møller.

Afskriftens ri~tighed bekrDftes.
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Matr. nr. l6 e, 32 b og 31 b- -
Glums,ø by og sogn.

Anmelder:
NatnY1redn1ngsnlBvnet tbr
Præstø Amtsraadskreds.

\

Stempelfri i h. t. §33
i lov nr. 140 af 7/5-1937

.w_t I • I .._ ~

!hd:.3l·tfl.c.Jl*'!~ køllr.:>.t'".Jl4O. !'b. Je•• , Gl--.. ..." .... &le-

.e4 te atM o•• 'tel"t • .lc~lI1. fljft;t"" ~rr tl~w. l'\!". )6 .!'"12 -. ., 31 1t

81.... bI' o~ .~t:r.Il!~~t,~.~ 5
/I ,

l. C!C,t .~1o~ .~"h',lU". )6 ~ tOftl l,ju.:r :11... .,. .. .f.~"'......1'.
a) dO!, lS.tlt4;lØ ø);el '6:1SAlitl'. r«. ,;; 1ta4. b} «., .piUP, .. l d

,)fJ • b-t~S' .;'II~lidtl~/~(rh~.J':U. ild ;;:1 t11 I.)$l .tm~!We"Q .......

"fttln ..... Cl} .14.'t.nown.e "filtrru::.. ~ .C IQ as..... ,..~
.11 i1~ til .«1\ o:t:fM\t1.i;l'" 6nll31! .-lId 1lOl"I1. ~, Am o""'llp
"eJ ~~\ld.;,l""nt. øJDrE1.Bl~t 'litl t.t J~(;t11c • .,... at

"~e
!lA 1kb bll"'" •• IItl1.erbe.ple'Jttef!' ,MIe« 'h.PlJlr''''''''' t1"lØ1" •

a. pli den tel Ilt ."\1.'. U~. 3a b~ 00"1 11.~~J' ~ .. t_le'-'. &1'--

MI"l o')} d':1: 1lQ'41tl_ ~k:.l ,,31*etA."'. Q. " .. ~ • lllltm;!e ~· .l.t.a- fl.lU4 •• t 4.. .., ...... .-. ( .- 'tcfIpl-.s _ .. ~... ,
w ,· .to;tQ ..nttu!· ). .. o•• ). MIl .uø.t' ·••ltt " " .t C.la '&~31,".lt)

'"
*14.1I."Q". 1'-" qa ... l.S1l1Al tul"l_~. td t.-m 11-

al q.'ll.' '\.1.1'6•• , a'k.Un au " ~ '1.....
......., ~ .. I) 4'" .).u.. .. 1.,. '6 .. a) ... ti.

'.'Ue- ,ak ... t r,!~Ja 1»•

.. I•• ku .,1'••• "I...............~••IN ..... tU .. II." ...
~_ .saa...... * •. Eventuel beplantninå må. ikke overst1 •• ,deue h.jd

·). " •••• 1.. _v. !W. 11-, HIl )18- ......... ~.!!Ia .R

... al ~ t. Jl ,. li) .-o "-
ol en llat. ~ ,ri .,«••'11.. h~.... ~ ,., .tl .~ DØføtu.-

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr. u ~ tf r.....
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1·r,

•

bJ.... at S? 4) .... nødU.•• ak.l wt 'S7,
.. deJ' li .. l .... k\U\ opI ~ Saa-, UY'"heJll. ~ ••• rJlM

au _nat .. el:' JItt.dn , a '11,.. .., .., ••"' U-
...11M ,.~.t Id «et 1n4•• 0 a.tea1 d ]a -. ....... !'h, ..

~81 af 31 '.Eventuel beplantning må ikke owerøtige denne højde.
17Mningen ... u4a .ntlltn1n&.
l'eklllJit'ttUOMIl .. il1flU1l'lloa, dog uden ulgift for mil.
1'0.'-.1. hl/l.r'•• dl'be4ulut 'for ~l\lldl •• oaa o, "'.\"'al" ..

awnt' tor lt~'. OU\'II1!'~<l•• t'øil .. , hver for sig eller i foreninc.

+
al\1~H der. 17/10 50.

c. Th. Jensen
Købmandsgården

Glumsø
telf. 88

Deklaratione~ modtages og godkendes.

N8turfrenningsnævnet r~ den 19. jan. 1954. :
Præstø Amtsraadskrerh :<.:. '

Johs. Kristoffersen.

In4t.~' 1 4ac'0&«n to~ ~••ak~e4. Dr. 21, I •• tyea
k.baUcl a.'f_, 4en 21. ~an 19'.
x.,.taflqbol ~. 1013 ~.6k.b" u. ,24. ...

.At&lttabe~.ID. ~A e3eD.douen .~ ~1.. 1I"'"
l, ~1'".Un1e '. I ;,

2. p&llte'.tl1 ø.i. ~e41tt. 1,.,••lkr~
3. • • B.P. 0hr1,~,•• 10.~.lkr.

f,
.."Rich. Jessen.

Afskriftene rigtighed ~ekr~ftes.

/
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/' ..6 I, 4'1 Oj 46 .s U.«•• o~ •• ".u.r.' ~. Aft.al.'
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:., .. J..... : ~" •• _. ," v ... ·• ',~ ,. 4'l.t'4" .. :.:ø,I:l j, f·s. .Ih:.1.

".41& ., •• ;j,1 .JU4"~" '1'_ t.~~a , ..
, u. all.hat! fl..! trtarbKie •• ", .. at. .tt_W .i- i4 'i ....

C•• nue. -.out", ~.~o•.l.Mit...... dl.h.J'·'"4~.er •• _· __
~•• "•.tø".t.r. ".. 4. 1.1i...a•••• Q~ a .... Id ' ....ii JA. ~".l.ft •• 11.......... 'YlZ'tl-
I.'-.,l, Y.4 r.th "'J. ild' 1 ~ .iMA4_lua "l

...... _ ..""" ...... "' ......
~.... t... ~U.UI>.JUn. Oj U.~};.. I"•

• ~.I t'l~'1.111l..~l f.1:: LlItJ:st,l'l iJ"~t':;j.~.l..z~~.,

r- - .. ,,. IJlØ.. V~.".M!.tI~6'.{'.t"lUJ·_
1

; I.lft1aø.U U"'41." " " "14I.. ,.. k.~ f" .~ ,

.. _....... .,S.I .... !'*"•• ~~ .... .9_·........ ft ......

1
"...........'. ti,. til .... 1.,,&[ \tIIiilu~~••• i'1id 0" atJ~tl'.utnJ.~...,Q. r.,

Naturfr. N.Pr. A. J. Nr. 1i/;'1'f~.

".A. , ,.. '" .....
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susI KOMMUNE

Glumsø

D E K L A R A T ION
Underskrevne Suså kommune ved dens sogneråd, som til udstykning

og videresalg har erhvervet en parcel af Præstegårdsjorden, matr.nr. 2~,
Glumsc by og sogn, og som herefter har udlagt dette område til åben og lav
boligbebyggelse med et mindre butiksområde, pålægger herved alle parc~ller
af den købte ejendom følgende servitutbestemmelser:

§ l Udstykning
l. Parcellerne vil være at udstykke som angivet på vedhæftede plan.
2. Eventuel yderligere udstykning eller skelregulering kan kun f~nde sted

med sognerådets specielle godkendelse, uanset om sådanne ændrin~er iøv-
rigt ikke ville være stridende mod gældende bestemmelser herfor.

§ 2 Byggelinier m,v.
l. Bebyggelse eller andre faste anlæg på parcellerne m~ ikke placeres nær-

mere vej end efter følgende reglerz •
ved Nyvej (P.a.v.landevej nr. 50): 15,0 meter fra veJmidtt,
ved lsøvej (off.bivej nr. 5, Glumsø sogn): 10,0 meter ~ra vejmidte,
ved øvrige veje: 5,0 meter fra skel mod vej.

2. Garagen skal dog placeres således, at der bliver plads til parkering
fOr&l garagen på en længde af 7 meter.

3. Ramper til garage i kælder må ikke anlægges uden for byggelinierne.
4. For bebyggelse på parceller, der grænser til NyveJ eller Åsøvej, gælder

enrlvldere, at de anførte minlmumsafstande til vejmidte kun ~R1der, så-
fre.~t bygningernes jordlinie og ve jbanen ligger i samme højd e. Er der
h~jd~forskel, skal bygningerne rykkes så meget længere væk fra vejen,
sow evarer til 1,5 gange højdeforskellen plus ekstra l meter.

~. For parce~ler, der gr~~ser til Uyvej, gælder endvidere, at der ikke må
ske adgang, hverken kørendeeller gående, fra parcellen til vejen, samt
at parce}ejeren skal opsætte 1,0 meter højt ubrudt hegn i Skel mod Nyvej.

6. Til sikring af den fri oversigt ved vejkryds og vejudmundinger skal,
medmindre særligt oversigtsareal er fastsat i skødet, hjørnearealf'r be-
grænset af en skrålinie, der forbinder punkter i nærmeste kørebanekan-
ter beliggende i afstand 15,0 meter fra kørebanekar,t ernes skæringspur..kt,
stedse holdes fri for beLyggelse, bevoksning eller genstande, der ,rager
mere end 1,0 meter op over vedkommende kørebaner.

§ 3 Grundenes benyttelse
l. Inden for de p~ vedhæftede kort med rød skygge fremh~vede arealer må

kun opføres åben og lav boligbebyggelse.
2. På hver parcel må kUl) opføres en beboelsesbygning med sædvanligt til-

hørende udhu~ og earag~. Beboelsesbygningen må ikke indeholde mere end
en lejlighed.

Ide3. Inden fo på samme kort med blå skygge fremhævede arealer må kun op-
førc~ butikk<;r eller oervicevirksomheder, som ef~er sognerådets skøn
t j ener' til kvarterets daglige forsyning, samt bol~eer til indehavere
eller leGere af sådanne virksomheder.

suc2. km - nr 217/29-2-1968
-, I • .,. 'L1-/.' .( I~ (
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4. Bortset fra det under pkt. 3 nævnte område må der ikk( på ejendommen
drives handel, vognmandsvirksomhod, fabrik, værksted eller indrettcs
oplagsplads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomr.c·d,
som ved stwv, røg, lugt, støj eller rystelser eller ved sit udseende
eller på anden måde efter sognerådets skøn er til gene for de omboende.

5. Det skal dog være tilladt 1 forbindelse med beboelse at drive s~dan
virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller vil-
laer, når det efter sognorådets skøn kan ske uden at ejendommens karak-
ter af beboelseslejlighed forandres, eller kvarterets præg af villa-
kvarter brydes.

•
§ 4 Bygningernes udstrækning

og udformning
L Ingen bygning må opføres med mere end en etB€e og mc·d maksimal tag}n~ld-

ning på 30 grader. Bygningshøjden må intetsteds overstige 3,5 1IltJter
målt fra t(;rræn til skæring mellem murflade og tagflade. Kældcrloftcrli€
må højst ligge 0,5 meter over terræn. DOB kan sogncråd~t tillade afvi-
g~lser herfra, når bygninger opføres på stærkt hældende terræn.

2. Intet areal m~ benyttes eller bebygges på en sådan måde, at d0t efter
sogneråd ets skøn virker skæmmende i kvarteret. Der kan ikkt" f01'\'cnto.:
godkend else af bygnin.ger, Bom i form, farve eller bygningsmåde ~H 1.'1'

sognerådets skøn støder mod områdets karakter. •
3. Før noget tyggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets ovcre~s-

stemmelse m~d denne deklaration forelægges sogner~oet tegninger, 01.1' V)-
scr grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grund0D
og deres størrelse, form og indretning, ligesom d~n påtænkte anvendc'lsc
af bygnil~crn0 og grunden skal oplyses. løvrigt må bcstemmels~rn~ i tyg-
ningslovgivningen og den til enhver tid gældende bygningsvedtægt over-
holdes.

r.
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§ 5 Hegn, beplantning m.v.
L Lc;c..ndcbLC:: mod vej og sti skal være anbragt med roden 30 cm fr3 sb l

~od vej o~ ~ti, s~lcdes st hækken ved indklipning kan holdes ph ~g~n
Grund.
Øvrig hegning foregår: f ter hegnslovens regler. Dog r&hvi10r lwgnsJ'ligt\J.

mod fc:llesnrc:?],-,r(1t:g0p:"adser og beplantede bælter) alene ejerne af de
til dissL a~_:12-ergræns(;!!de parceller. Vl:drørcmde parceller, Ol:l' græ:-.Sl~r
rood Nyv e j, s c :~ ~, s tk. 5 •

p:~ varcellerne må ikke findes træer, der ved S]~yggL eller grådiched er
tll væsentlig ulempe for naboerne. Afgørdse af, hvilke: træ(:r, der i g~-
vct fald oI!ifatL:~ af n.onne bestemme:ls..:,tIlkommer i hvcr1, enkel t tllfa 1-
O~ Suså sognoråd.

§ 6 Ordensbestemmelser
}. Ubebyggede arealer, 80r., ikke benyttes til gårdsplads dIer lign~J]L, 8~;:_1

anlægge:s og vLdllgehold,-,s som have.
2. S&.vLl bygninfcr som ube:byggede dl;lf:af hver parcel skDJ stedse- vc·dligc-

I10ldcc i ordentliG stand. Dette gælder også helt ubebygg8dc parceller.
Ved mislighold~lse af dmme bestemmelse kan Suså sogneråd fOr('t~i{~('
istandsættelse på parcclejrens bekostning.

3. P& parcellen m~ ikke uden sognerådets tilladels~ og Bodk~ndcl~~ c~,til-
ll~. <.:llerop2låcs reklameskilte.



l' § 8 Almindeli5~ bcotcmmc13cr

1. Parcellerne må ikke vidc:rcsælges i ubebygget stanå uden socn(:r5dc·t~. eoå-
kC}:Ql..lsL, oe bebyggclGt: p:" parec:ll~rne skal være påbcbyndt inde:: C) i~r
efter parC'cl~k0dcts tinglysning. Der vil ved vidcrl..salg af ClL tllwbyCC ~
lJ~rccl ikke kunnE: forventes godkendt en større nalgsstun end k~t~_;..uru;ien
l] '"H) ud::;tykningc- of!, skødeomkostninger samt forbedringsudciftcr ~~n;:f ...~.:;.
j" !':~,va...'1dstik og betal te kloakeringsudgifter. 1'ventucl bcplantr.inc ID",.!

fruettræer og lign\;nde vil ikke kunne godkendes med m,·r0 end de f2.k t bk
ar};oldtc udeii'tl:r. Alle: udgifter skal dokumentcrcE for at blive '-~c<,-
kvndt.

~::'.~ja::]'v~rt:n()( r)::;klaration vil være at tinglyso scrvitut3tiftc:.d(> p& ni'3tr.
!lr. 2 a, Glur.:c::, by or :J0Bl1. Påtaleretten till~om.n.~r S'...lG3 soglicruC1 CG
frLdr:ingsnc:vn(t for Præstø amtsrådskreds. Sogncr.idC't er bLrc-tti;:;.-t t ~l
u:LC fI·\..:dninbcnt.~·;nct~ s8l:1tykk€: at meddele dispensat_ on\..-::,i d~'t L'!·.f3.L'~'

f, iJ! Goencr&d L t a::scr sådanne for ønskelige: og riInd j,,!,, Med hensyn l,i 1
~~...rvit.)-:'t(;!· of W1drl hæft.:.l::;er r..cnviscs til E:jcndum::;cns bl:.tLJ l tine:-"")''>;!'

V...dc 'liT.:t :i S·~8;i. SOGll'ERÅn de!'. 16/1 1967
!. . • v.

:..:ir: • I-V<l-l Jensel,
._"'J:"~"'~ c I'~.l:. ;:-:' (' rmF.:1r. cl

nign. \'lor3~ac

D,r r,-.rl11Ll ....:; samtykke til, a't der på et areal af r.13.tr.nr. 2!:, Glwrl .. ' h:-
('l~ :..:r'i" l :"01.: V1.~·t !J....l v(:Jhæfll..de kc..rt, opforc.:s ct L10b:lhus efter et :;!L i.,.('-

JJ'r.;j,J:1- jc..T'."is-L .rr«l:linr:~'r,,··vnct dC!l ;--:1. februar lCJ68. Skiltninc 0[. 3;.'.1 .....

f"n:, f·~J' r,-!{l~,- s~:uJ. (':odkcnd es af fre dningsnævnct.

/ s ign. W orsb.E'.c
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OVERFREDNINGSNÆVNET Til fredningsregisteret
til orientering..,;1 _

/I-i"f.«
AmalIegade 7 amr /ic
1256 København K

Telefon ••••
0'-133838..;..-

Niels Wengberg
Asøvej 2
4171 Glumsø

. I~EG.NR. /5b8 21. januar 1985Dato:

J. nr.: 2621 K/84

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds gav Dem ved skri-
velse af 18. september 1984 dispensation fra en deklaration af 27. marts
1951 om fredning af omgivelserne omkring Glumsø kirke til at opføre et udstil-
lingslokale på ejendommen matr.nr. 2 ~,Glumsø. Afgørelsen er truffet med hen-
visning til, at bebyggelsen ikke findes at ville medføre nogen væsentlig forrin-
gelse af udsigten til kirken, navnlig under hensyn til den eksisterende bebyg-
gelse og bevoksning.

Fredningsstyrelsen og Roskilde Stiftsøvrighed har påklaget afgørelsen til over-
fredningsnævnet.

På matr.nr. 2 ~ ligger i dag et nedlagt mejeri, som anvendes som lagerbygning
for Deres eksisterende møbelforretning på naboejendommen. De har nu søgt om
tilladelse til at opføre en 1500 m2 stor tilbygning til mejeriet, der skal an-
vendes til udstilling af møbler. Tilbygningen vil over en strækning på 55 m
overskride grænsen for fredningen omkring Glumsø kirke med ca. S m.

Den eksisterende møbelforretning er ligeledes opført inden for fredningen. Den-
ne bygning er delvis godkendt af fredningsnævnet som led i en dispensation fra
1968 til en ret omfattende parcelhusbebyggelse på den del af fredningsområdet,
som ligger nord for landevejen og øst for Asøvej

Suså kommunes plan- og miljøudvalg har anbefalet den ansøgte tilbygning.

Storstrøms amtskommune har indstillet, at det fredede areal bevares ubebygget af
hensyn til udsigten mod kirken og kirkegården fra Asøvej.

/r-J IO~.M!Uaminlsterle~ ..I. ru F L

.,2 I. J/ri~:j,~Sl)bJ
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Roskilde Stiftsøvrighed har med henvisning til erklæringer fra Nationalmuseet
bl.a. anført, at de fredede arealer omkring kirken og kirkegården danner et sam-
menhængende bælte, som sikrer miljøet omkring det middelalderlige kirkeanlæg.
En dispensation bør ikke motiveres af, at der tidligere er givet tilladelse til
en udstillingsbygning på nabogrunden inden for fredningen. Stiftsøvrigheden
finder det ikke rimeligt at fortsætte et byggeri af denne karakter i kirkegår-
dens umiddelbare nærhed, og den nye bygning ønskes placeret betydeligt nærmere
kirkegården end den ældre bygning. Set fra kirkegården vil den virke domineren-
de, ikke mindst i vinterhalvåret, når bevoksningen ikke virker skærmende.

Fredningsstyrelsen har i lighed med de kirkelige myndigheder påpeget det uheldi-
ge i, at de begrænsede fredede arealer omkring kirken indskrænkes yderligere ved
en dispensation til udstillingslokalet. Fredningsstyrelsen har endvidere an-
ført, at styrelsen efter drøftelser med Suså kommune og Dem har fået det ind-
tryk, at det er muligt at placere udstillingslokalet i sammenhæng med den eksi-
sterende forretning, således at det ikke vil krænke Glumsø kirkes omgivelser.
Fredningsstyrelsen har iøvrigt udtalt, at man ikke har indvendinger imod, at den
del af den eksisterende møbelforretning, som ligger langs Asøvej, og som aldrig
er blevet godkendt af fredningsnævnet, lovliggøres under hensyn til, at den er
opført.i sammenhæng med eksisterende byggeri.

Overfredningsnævnet skal herefter udtale:

I henhold til fredningsdeklarationen af 27. marts 1951 må der ingensinde foreta-
ges ny bebyggelse eller ombygning eller tilbygning på det fredede areal uden
samtykke af fredningsnævnet.

Den almindeligvis ret snævre afgrænsning af fredede arealer til beskyttelse af
en kirkes omgivelser tilsiger generelt en streng administration af fredningsbe-
stemmelserne. Dette gælder også for den foreliggende fredning, selvom den be-
byggelse, der er opført i henhold til fredningsnævnets dispensation fra 1968, i
nogen grad har ødelagt det med fredningen tilsigtede. Den yderligere forringel-
se af fredningen, som det ansøgte projekt vil medføre, bør ikke acceptereres, og
fredningsnævnets dispensation ophæves derfor.

Derimod findes der efter omstændighederne at måtte meddeles dispensation fra
fredningsdeklarationen til bibeholdelse af den del af den eksisterende møbelfor-
retning, som ikke var omfattet af fredningsnævnets dispensation fra 1968.
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I sagens behandling har deltaget samtlige overfredningsnævnets 10 medlemmer.
Afgørelsen er truffet med 7 stemmer mod J. Mindretallet har stemt for at stad-
fæste fredningsnævnets afgørelse under hensyn til fredningsnævnets omfattende
dispensation fra 1968 og til, at den ansøgte tilbygning kun medfører en relativt
ringe overskridelse af fredningsgrænsen.

Med venlig hilsen

tLu-e:R~~~
Anne-Marie Rasmussen

fm.
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I skriveIs e ::lf 21.1.1936 .1.: r : 'corstr:JL.!3 ,:·;t;]~:o·.;:.:,u:les"Iej~:oa-:;ore sennem Lands]~at3]~o~1toret ire~sendt e,;",l, ),:",S;}'. ,1i,:::: O' disi)ens3.tior. ir:l
\irkeo!:l,~i velsGsfrcd..1i:.i.,'erne vecl .";-1u:.'1s0:drke •

.~::itseJlojektet 2r til anl:'~,-=",-f cy:·:elstier l~i-<;s 13..:dev€j ~:":'.;)50

:'en:le~ }lumsc lf •
":roje1-:tet '.e::,,'orer ::ntr.nr. 2-3, 2-0 o~y45-c, ·1:!;-.so der er (L:fat-

tet 3f kir1:eo"J--ive18es.frednin~er~le ~i:l;:.,lyst 1351, 1:;54 8':; l'J35.
t;covnet nedc.eIer herved dispe!lsati on l~r3. :ir~:eo~ __i '.-elsesfretlnin~en

til Jet ~~søgte, idet vejudvidelse~ i 'ke 3es at v~re i strid DeJ frea-
ni ne"ens for:::\l.
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