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Ved skrivelse af9. marts 2005 med bilag, tilsendte udvalget på vegne St.
Fuglede Menighedsråd ansøgning om tilladelse til at opføre et redskabshus
på 62,7 m2, på matr.nr. 2 a St. Fuglede by, St. Fuglede, beliggende Fugledevej 35.
Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der
den 27. maj 2005 har bemærket:
"Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst, tinglyst den 4. oktober
1952, hvis formål er at sikre den fri beliggenhed af St. Fuglede Kirke.
Ejendommen, hvorpå fredningen er tinglyst og hvorpå redskabshuset ønskes
placeret, er oprindeligt benævnt som matr.nr. 2 a, men er idag noteret som
matr.nr. 2 e St. Fuglede by, St. Fuglede.
Ifølge overenskomsten må de hidtil ubebyggede arealer principielt ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der
heller ikke på arealeme må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Redskabsbygningen ønskes opført nordvestlig for kirkegården på den laveste
del af arealet og udført med facader enten tiltsede eller med gule facadesten
som blank mur. Tagdækningen bliver røde vingetegl.
Amtet vurderer, at denne placering og udførelse af redskabsbygningen som
ansøgt er den mest hensynsfulde for udsigten til og fra kirken.
Amtet finder herefter intet at bemærke til ansøgningen om opførelse af en
redskabsbygning, som er nødvendig for kirkens eller kirkegårdens benyttelse. Opførelse af redskabsbygningen anses derfor ikke at være uforenelig
med fredningsbestemmelseme eller i strid med fredningens formål".
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Nævnets afgørelse:
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Opførelse af det ansøgte redskabshus til det angivne formål og med den
valgte lavtliggende placering, findes ikke i strid med fonnålet med fredningsoverenskomsten tinglyst den 4. oktober 1952. Nævnet tillader derfor i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af redskabshuset
med uen ifølge beliggenhedsplanen angivne placering, når bygninger opføres i materialer og med farver som angivet.
Tilladelsen bortfakler
naturbeskyttelseslovens

•

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, afgørelsen 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside ww .nkn., 7
,.

,

Kopi af kendelsen sendes til:
Hvidebæk kommune, Hovedgaden 62,4490 Jerslev
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, ?100 Kbh. ø
Udskriftens .' t.i_ e~,~b~:aftes.
Vestsjællands Amtskommune, Natur & MIlJø, Alleen 15, 4 l BlIDfM'reren t
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KOPI
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND
__________________
Fredag den 23. august 2013 kl. 9.00 holdt fredningsnævnet bestående af næstformanden, dommer
Svend Erik Hansen, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det kommunalt
udpegede medlem, Bodil Brockdorff møde ved St. Fuglede Kirke.
Der foretoges:
F 26/2013
NST 4112-01663

Ansøgning fra menighedsrådet ved St. Fuglede Kirke om tilladelse
til at opføre en ny sognegård på matr. nr. 6a St. Fuglede by, St.
Fuglede, beliggende Fugledevej 37, 4480 St. Fuglede.

Der fremlagdes:
 Mail af 23. april 2013 fra Kalundborg Kommune med ansøgning og de i mailen nævnte
bilag, herunder fotos og oversigtskort
 Naturstyrelsens udtalelse af 25. juni 2013
 Udtalelse af 21. august 2013 fra Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg afdeling
For Kalundborg Kommune deltog Miriam Thastum og Pernille Overby.
For Naturstyrelsen deltog ingen.
For Danmarks Naturfredningsforening deltog Susanne Ladefoged.
For menighedsrådet deltog formanden, Ejvind Petersen og arkitekt Simon Møgelhøj.
Menighedsrådet har søgt om tilladelse til at opføre en ny sognegård med et areal på 224 m2.
Sognegårdens ydervægge skal udføres efter traditionelt håndværk og afsluttes med teglsten, der
filtses i farven hvid. Taget afsluttes med røde vingetegl. Vinduer udføres i træ i farven hvid. Huset
er nærmere visualiseret i fotos til ansøgningen. Ved sognegården ønskes etableret en
parkeringsplads med 20 pladser. På matr.nr. 6a lå indtil 2012 en større bebyggelse efter det oplyste
på i alt 583 m2, som nu er nedrevet.
Arkitekt Møgelhøj påviste, hvor sognegården ønskes opført og redegjorde for projektet.
Ejvind Petersen oplyste, at det er tanken at fjerne alle de selvsåede træer, herunder i skellet ind til
naboen. Her ønskes plantet en lav hæk eller opsat et nyt, lavt, hvidmalet træhegn, alt således at
indsigten til kirken forbedres væsentligt. Han oplyste også, at den pavillion, som er opstillet for ca.
1 år siden på den eksisterende parkeringsplads ved graverens hus til brug som midlertidigt kontor
for præsten, fjernes, når den nye sognegård kan tages i brug.
Susanne Ladefoged spurgte, om parkeringspladsen ikke kunne placeres på den anden side af
sognegården, gerne så tilkørslen sker bag om kirken.
Ejvind Petersen svarede, at det vel nok ville være muligt at lave en parkeringsplads øst for den nye
sognegård, men det vil medføre praktiske vanskeligheder for selve projektet og med den foreslåede
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tilkørselsvej. Menighedsrådet har tænkt sig, at den nye parkeringsplads skal fremstå grønt, f. eks.
ved at den bliver med græsarmering.
I fredningsoverenskomsten tinglyst på matr. nr. 6a St. Fuglede by, St. Fuglede bestemmes:
”…2) yderligere arealet øst for kirkegården dog med forbehold af ret til ny placering af bygninger her efter
forudgående forhandling med fredningsnævnet, hvis synspunkter gårdens ejer dog ikke skal være bundet af, 3)
endvidere arealet syd for kirkegården hvor avlsbygningerne ikke skal genopføres i tilfælde af gårdens flytning
ligesom dette areal heller ikke skal bebygges på anden måde.
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der
heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige benyttelse og beplantning på ejendommen bibeholdes,
ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygninger i h.t. ovenstående.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger på de under 2) og 3) nævnte arealer er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelse
altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten
til eller fra kirken, jfr. dog ovenfor under punkt 2).
…”

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse.
Den ansøgte sognegård er ikke i strid med fredningens formål og bestemmelser og vil ikke være i
strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn.
Nævnet tillader derfor opførelse af den ansøgte sognegård efter det forelagte projekt, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på betingelse af, at den nye parkeringsplads kommer til at
fremstå som værende grøn, og at der etableres den af menighedsrådsformanden nævnte beplantning
eller hegn mod naboen.

Rolf Dejløw

Svend Erik Hansen

Bodil Brockdorff
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er
udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Kopi til:
Kalundborg kommune, Miriam Thastum
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
Kullegaard Arkitekter A/S, Kanalstræde 10, 4300 Holbæk, att. Lotte Petersen
St. Fuglede Menighedsråd v/ Ejvind Petersen, Flinterupvej 52, 4480 St. Fuglede
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Kalundborg
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk),(kalundborg@dof.dk)
Bodil Brockdorff, Bryggervænget 5, st.tv., 4400 Kalundborg
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Peter Bruun Sejersen, Sønderødvej 31, 4291 Ruds Vedby
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND
År 2016, den 30. juni kl. 14.00 foretog Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af dommer,
Svend Erik Hansen, Retten i Holbæk, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw,
Ørslev, og det kommunalt udpegede medlem Mads Olsen besigtigelse ved St. Fuglede Kirke.
Der foretoges:
FN-VSJ 11/2016:

Ansøgning om dispensation til belægning på parkeringsplads ved St.
Fuglede Kirke.

Der fremlagdes:
 Mail af 3. februar 2016 med fotografier fra St. Fuglede Sognegård
Mødt var:
Ejvind Petersen, St. Fuglede
Knud Nielsen, Jorløse sogn
Svend Erik Hansen beklagede, at der ikke er blevet udsendt en skriftlig indkaldelse til besigtigelsen,
men at denne alene er varslet d.d. pr. telefon.
Svend Erik Hansen havde i forbindelse med besigtigelsen en telefonsamtale med Jan Holbæk
Larsen, Ll. Fuglede sogn.
Fredningsnævnet har den 22. august 2013 afholdt et møde om tilladelse til at opføre en ny
sognegård ved St. Fuglede Kirke på matr. nr. 6a St. Fuglede by, St. Fuglede, beliggende Fugledevej
37, 4480 St. Fuglede.
De mødte oplyste, at der er udarbejdet et projekt for en anden belægning på parkeringspladsen, men
provstiet har ikke kunnet skaffe de ca. 1 mio. kr., som denne belægning ville koste. Man har derfor
måttet vælge at lave samme belægning ved sognegården som på parkeringspladsen ved kirken. De
søger om midlertidigt, til provstiet kan finansiere en anden belægning, at måtte beholde den udførte
belægning.
Ejendommen er omfattet af en fredningsoverenskomst, hvori bestemmes:
”…2) yderligere arealet øst for kirkegården dog med forbehold af ret til ny placering af bygninger her efter
forudgående forhandling med fredningsnævnet, hvis synspunkter gårdens ejer dog ikke skal være bundet af, 3)
endvidere arealet syd for kirkegården hvor avlsbygningerne ikke skal genopføres i tilfælde af gårdens flytning
ligesom dette areal heller ikke skal bebygges på anden måde.
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der
heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige benyttelse og beplantning på ejendommen bibeholdes,
ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygninger i h.t. ovenstående.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger på de under 2) og 3) nævnte arealer er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelse
altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten
til eller fra kirken, jfr. dog ovenfor under punkt 2).
…”

Fredningsnævnet gav i 2013 tilladelse til at opføre den ansøgte sognegård efter det forelagte projekt
på betingelse af, at den nye parkeringsplads kommer til at fremstå som værende grøn, og at der
etableres den af menighedsrådsformanden nævnte beplantning eller hegn mod naboen.
Beplantningen ind mod naboen er etableret.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse.
Den ansøgte dispensation om midlertidigt at måtte have en belægning som den udførte på
parkeringspladsen ved sognegården i St. Fuglede er ikke i strid med fredningens formål og
bestemmelser og vil ikke være i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte
hensyn.
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at belægningen på
parkeringspladsen for en periode på 5 år må forblive som udført, hvorefter parkeringspladsen skal
bringes til at fremstå som værende grøn.
På fredningsnævnets vegne

Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i
partshøring.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Kopi sendes til:
St. Fuglede Menighedsråd, 7221@sogn.dk, info@spstaal.dk
Kalundborg kommune, Miriam Thastum, miriam.thastum@kalundborg.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling kalundborg@dof.dk
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg
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