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Naturfred ningsnrevoet
for Holbæk Amt.
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Fredningen har følgende omfang:
Dethidtil ubebyggede areal~
må ikke bebygges eller beplante s med ud~igtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealo t
må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse ~ller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i dot hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende ellor
fiindrende for udsigten til eller fra kirlten.

Denne overenskomst er iklcc til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybYGninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninGer eller ombygninger er jeg villig til forinden
oygningsarbejderne påbegyndes at forelægge togninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bobyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggolsen bedst muligt passer til omgivelserne OB ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

Jeg.er enig i, at ovenstående.fredningstilbud
tinGlyses på min fornævnte ejendom ,dog uden udgift for mig.
M.h.t. pantegæld, servitutter og byDder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.
Påtaleberettiget er naturfredni.ngsnævnet for Holbf3k amtsrådskreds flg
menighedsrådet.
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D~hidtil
ubebyggede areale.
må ikke bebygges eller beplantes mad udBigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale 1M!' må anbringes
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telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsætskure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
e]ltr lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
}tindrende for udsigten til eller fra kirken.
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Fredningen har følgende omfang:
DIQ~~~areale
t må ikke bebygges eller beplante s med udSigtsødelæggende beplantning, liGesom der heller ikke på areale t
m~ anbringes
transformatorstationer, telofon- og telegrafmastor og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforctyrrende gonstande. Dor mA i dot hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der l,an virko skæmmende ellor
!tindronde for ud sigte n til eller fra kirlwn.
'410L;~''bOh\):W{li'
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Denne overenskomst er iklw til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninGer eller ombygninger er jeg villig til forinden
oygningsarbe jderne p~begynde s at forelægge togninger til godlcondelsc,for
naturfredningsnævnot, idet b()byg~eIsen altid slml have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muliGt passer til omgivelserne o~ ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

~eg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud
tinglyses på min fornævnte.ejendom.dog uden udgirt for mig.
M~h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.
Påtaleberettiget er natur fredningsnævnet for HolbfBk amtsrådskreds "g
menighedsrådet.
, den n'J /lJ
nl"~n:::~'t"'in .. 'u :;.:~Jn(;..<..Mh

b'tv1:UUlo
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Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranntående irednirrgstilbud, bestemmes det, at fredningon vil være at lyse på
mtr .nr.
1'1!
af ::..'tonlU:i,c:I
by, . 00
~gn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortski ts'e. af hvilken en
genp~rt bedes henlagt på akten.
I

Naturfredningsnc.;vnet for HolbE3k amtsro.dskreds, den- ~~9

w~'Ont,.c:1.

.i

"
I

~

I
l
I

.. ..

tuot.

'

'. r

t»l"a
.

~~"åUtlj

ii),ba'.a

!Jon 14/ln

1:)=.:1•
tv..l~'to1!.~~'litt)l~
Øt~' l)f:~uw,~~~~l
•
~~~.d ~~('IJæ..Vti'l
."1••

19~,1

REG. NR.

/?!/~

2Y.j. _/

;;.y:.j '"

Anmelr1rr
Na turfr'Jdningsnævnc

t

J·JoHn"!'k Amt.

for

Ul~en stell1pr:d ol'; ::;ebyr i :,.t.
lov nr.

:: ,} S O V r; }~ E

1T TI E D I! l

14()

eLi

7/~~ lJ37,

§33.

S K O i' ; 3 T.

~I

Undertegnede.
erklærer
af
dette

sig villig

til,

~,~;:"l111l."j
. .
mtr.nr.

frede

~ ~..:(.~l':.;.
- ..~

by
for

som ejer

uf mtr.nr.

,

') ,

'Jr,

w~

( '"

at

sikre

2:.1.·"':Z;:;::«:""~
e'V'

'~I"a:r

80;:;n a t lade

den .fri

belif,!;Gllhod

nf

kirke.

I
\

I

e,

Frec1ningen hnr følgend('
omfan[;:
De hidt il u bebYGL;ede areo.lo tm~1 ild;o bC'b:J'g,';es eller
ødelæ[;gende

beplantninG,

transformatorstationer,
tes sku TO, udsaJgsstl\cler/

--

eller

lignende

tages

ændringer

~

hindronde

!

for

hollor

der

toJnf'on·
V)llk'

cy: tC'Jc;{;r"Im~'.j'ter og lijlCJnde <'llc~]' opsrctt1.1 1.Jol)c'c-;",o1:1~(.J' oplJCv:lr:LW; af redsl,al!IH'

l'O~ldo (~rn8t:.J1de.

i den nu bo st:}cJ!1cletilst~lnd,
'~il

ellor

:Uenne overenslCOillst er

ikke

f.d

d,ll'

rn~j anbrin~es

ml' i Ltot 110le ild,e

l)('r

fore-

bm vj.r!\c.., slucr,1mendeeJ lpr

ki.rlwn.

til

lnnc1er

llinf, på eJonc.lomrnon bibollo1clos,

for,

nt don hidtidiGe

bygningsf.lrbuj(LL~nc;

p:\begync1i33

naturfredningsnCJvnot,
bebyggelson
til

bedst
eller

0:1.,

mu ligt
fra

P:l[".;or tll

ki~kon.

er

forell.Cf,ge tegninger

irle"L bcbyg[jelucn

alt

bebyg,-:olse

lir;EJsom jog fOl'hcholder

at fore bflge nyby[!;nj n~er' e1Jer ombY,'.;!11nger.
I ·Li.I.:i,('J1l2::d' llybygmn{;nr " 1Jor ornbygnin{jer

udsigten

med uclsigts-

Jo~~ ::i::.)::'l·1;)toWc~ ca~;... dl,),,,: lr"()'t t:U S l....~\t{)i) cj,. l),P0;''\J et l:;./..hlJ:,;.

og b0plo.nt
til

t
iJ;J,c }){ areal"

ligcsom

sl,ønhodslorstyr
udslgten

bel'L\ntoG

id skal

omgivelserne

jeg villiU
til

Iw.ve

mir: rot
til

forinoon

,godkendelse
et

og iklæ

for

sMi:.wt ydre,
un0digt

hindrer

'.et

JC{,

er e niG i,

flt ovcnE'c,o~(;n(iefro\~nil1.:.~stiJ.bud tilJG1YG~'r: p{, min.fornævn-

te ejetldom.dog
uden udeift
i'0r mJ.:.:!:.
M.h.t.
pant0gæld,
8e~vitut~.er oG ~vrdcr hnnvises

til

ejendommens

blad

i

tingbogen.
På tale

berettiget

er natur:::redningsnævoJt

for

Holbd(

menigredsrådet.

mntsråd skreds

::::1 ~

don
fOl'

og

19 ~1.

~.lil"r,:~
i'..,·,S'ttJn ii.i • ~:ul,;;';.;v~;'t

J. J:ruun.
Idet

naturfredningsnævnet

njn~stilbud,

bestemmos

mtr .nr.o
Det fredode
gr:mpQrt

I

'bCdu3

det,

at

fredningen

af

'j\;
arenl

henlac;t

modtager

e:c indtognet

og godkender
vil

være at lyse

~~tol1l1.11J..o
på vedlagte

fo ranstående

by,
kortskitse.,

fred-

på
(h:

af hvill<en

på akten,

N'.l.turf'redning

sn[,]vne+, i'or

Holbæk amtsråd skred s, den

~kx;;'mrt );').On.

I

.~

l

i.lHilt.u.V., Qol') 11/1::: 19!Jl.
M<]l :nc~ ::Ot."Ov:1,~~.
n;.'~' ,;;,\'}~'U,,; ~lto~
OO.v:ltu1/LI:$1' O;, ~,';nto:.),'l\l.
Vr.l:d. U:H1iXH\',4j

tU"ttl~to:;:O
~

sogn.
en

A n m e l

d e r:

N~turfredningsnævnet
for Ho1bClk Amt.
Uffen stempel OG gebyr i h,t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937. §3J.

FREDNINGSOVERE

NSKOMS'f.

-------------------- ... -----------.--

.
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.erklærer, sig villig. til, s,om ~jer af mtr.nr.
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.dette mtr.nr. fx:ede for at sikre den fri beligcenhed af
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Fredningen hor følgende omfang:
.
De hidtil ubebyggede areale ~ må ikke bebygges
II~~
ligesom der heller ikke på arealc ~
m~ anbringes
transformatorstationer, t~~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 ellar
hind rende for udsigten til eller fra kirken.
JO.:..; :Zoa,il:x.'bol. Qllt' L1,lt; ,,;O~ ~t tU nt O~}J:u;Q Ql:u."'G til 1A't ~:Qt f,J:;"u,J.
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Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foratage nybygninger eller ombygninger.
n1~_
I tilfælde af nybygninGer eller ombygninger er jog villig til f~
D
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Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinclyses på min fornævnte ejendom.dog uden udgift ,for mig.
M.h.t. pantegæld, servitutter og byDder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.
Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holb!3k amtsrådskreds flg
menighedsrådet.
, den

Idet naturfredningsnævnet'modtager
og godkender foranstående fredrrirrgstilbud,bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr .nr.
1'/(;0
af
l)too:l.~
by,'
fl!..j.
sogn.
Det'fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse. af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.
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Fredningen
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hor følgende omfang:
areale t
m~ il{ke bebygges eller beplantes med ud:ligts..
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet
må anbringes
transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevarinG af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Dor må i dot hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
fd.ndrende for udsigten til eller fra kirken.

__
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Denne overenskomst er ikke til hinder for, o.t den hidtidige bebyggelse
og beplantning p~ ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet,
idet bebygGelsen altid skal haVe et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muliGt passer til omgivelserne Of, ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinGlyses på min iornævnte.~jen~Qm.dog uden udgi!t for mig •
..
M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.
Påtaleberettiget er natur:fredninesnævnet .forHol hf,')l< nmtsrådskreds @g
menighedsrådet.
~\$·H'1·H1'Jti

,den·
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Idet naturiredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednin~stilbud, bestemmes det, at fredningon vil være at lyse på
mtr .nr,
t:);;.
af
oto"IlUa.u
by I . . Or; scgn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse. af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.
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for Holbæk amtsrådskreds, derr.:::J /9
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Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede arealeW
må ikke bebygges eller beplantes med u4~igtsødelæggende beplantning, ligesom der heller il<kepå areale
må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse olIer 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
!tindrende for udsigten til eller fra kirken.

.~xw

I

Denne overenskomst er iklw til hinder for, at dEm hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
oygningsarbe jderne påbegynde s at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnot, idet bebym~elsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelson bedst muliet passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

Jeg.er;enig i, at ovenstående fredningstilbud tinclyses på min fornævnte ejendom.dog uden udgift for mig.
M. h.t. pantegæld , servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.
Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holl1L3kamtsrådskreds "g
menighedsrådet.
{;;'1;oUl1Ultl- ,- den
~';:)/U 19;'1

~••'. l~,~t.
00i!:æt"'l:.~1wot;'fIt.n.:}.
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednirrgstilbud, bestemmes det, at fredningon vil være at lyse på
mtr .nr •
e~ af
ti\onl:Ul0
by,
~
sogn •
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse. af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.
derr L~JfJ 19

Naturfredningsnr:;vnot for Holbæk amtnrMskreds,
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oveT
terrain

M~lestoksforho1d:

af Stenlillo

ca. 1:2000.

by, Stenlille

sogn.

II/Ø/" I :
11/;//
I

II;';

fredede

arealer.

01721. Ol

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01721.01
Dispensationer i perioden:

20-09-1967 - 30-08-2006

REG. NR. ,.. 5'1 . ~ I~
9,J~'"

'.

K

E

N

D

E

4\

L

S

E.

---~-~----------------(afs. 20/9 1967).
Frojonro 960 0/19677

•"

f.

Ved deklaration tinglyst den 14/12 1951 på matronro 20 b Stenlille
by og sogn og oprettet efter aftale mellem ejeren Stenlille kommune
og fredningsnævnet for Holbæk amt for at sikre den fri udsigt til og
.
.
.
fra Stenlille kirke, er det bestemt, at der blandt andet på ejendommen
ikke må bygges eller plantes med udsigtsødelæggende beplantning.
Ejendommen var ved deklarationens oprettelse ubebygget bortset
fra et i ældre tid på det sydligste areal opført beboelseshus kaldet
"Enghuset", der benyttes som bolig for boligløse i Stenlille kommuneo
Påtaleberettiget efter deklara tionen er fredningsnævnet for Holbæk
Amt og Stenlille menighedsråd o
Ved skrivelse af 9/5 1967 har Stenlille sogneråd nu ansøgt fredningsnævnet om at deklarationen helt eller delvist ophæveso Stenlille
sogneråd har i skrivelse af 8/6 1967 erklæret intet at have imod, at
ejendommen bebygges på vilkår fastsat af fredningsnævnet, idet man dog
henstiller at parkeringspladsen på ejendommens areal overfor kirken
udvides ligesom menighedsrådet gerne ser "Enghuset" erstattet med en
smukkere bebyggelseo
Nævnet har besigtiget ejendommen i overværelse af repræsentanter
for sognerådet og menighedsrådeto
Sognerådet har til støtte for andragendet oplyst, at man påtænker
at erstatte "Enghuset" med et nyt beboelseshus med 2-3 lejligheder,
eventuelt således at det nye hus rykkes længere mod vest, ligesom man
har henvist til at ejendommen ligger i et område der ved kommunens
byplanvedtægt er udlagt som boligområde til bebyggelse med paroelhuse
og er let at byggemodne, hvorfor kommunen ved at Udstykke ejendommen
kan skaffe midler til sanering af "Enghuset".

r-"::'
e

REG. NR. l? d J A

-~VERFREDNlNGSNÆVNET
N.yropsgade 224

6.juni

1602 København), den

v.

1~172.

jg/~:~

Ofn. 490 D/72o

7tlefon 11 95 65 og 11 93 35

Overfredningsnævnet

har dags dato tilskrevet

Sten.Lil1e

kommune således:
~
II

Ved skrivelser af 14. og 28. februar 1972 1ndbragi8

ttfredningSP1anudValget

for Vestsjællands

,4tafgørelse truffet den 28. ~anuar 1972 at fredningsnævnet
lands amts sydlige fredningskreds

for Vestsjæl-

vedrørende nogle arealer mellem 'Jten-

lille by og landevej 3, der fra l. april 1972 er klassifioeret
~

en

amt for OverfredningsnævneJ

som ~

hovedvej.
Fi'edningsnævnets afgørelse går ud på at ophæve ki.:-ke-

fredningen p& arealerne af matr.nr. l a mellem Stenlille kirke og ~
hovedvejen

~

samt på at dispensere fra den i naturfredningslovens

§ 47 )m-

'1

handlede byggelinie ved veje, dels forslv1dt angAr det fredede dell to~
såvidt angår de øvrige arealer mellem byen og vejen nord tor

f::"edede

de",

og op til Stationsvej , sliledes at de pA.gældende arealer, der ejes ;,1'

le Stenlille

kommune

t

i overensstemmelse

fæs~ede bygn1ngsvedtægt

med den af boligministeriet

kan udlægSee til parcelhusbebyggelseo

skal dog holdes 1 en afstand af mindst 35 m fra ve3m1dten,

,Jtad-

BlggJr1.",

og det re~-

skellet nærmeste 10-12 m brede bælte skal ~11plantes at kommunen })L en
nærmere angiven mide, hvorom deklaration

pl kommunons toranledD1ns

udfærd1ges med kommunen, fredn1ngsplanu4va1get
pltaleberettigede.

le

MeD1ghedarAdet

ltetrec1D1ngen 1" J1l8 tr.

Dl".

0l fre~JSDaVDe,

har tllølu",tet 81g ophævela.a

skal
:Jom

at kir-

l a.

Fredn1.J'l&splanudvalget

har 1 siD ankeskrlnllle

bl.il_

"'.-

-

_.-

..... -.~~--~~~""'="

r-:

,",",;,'

.~.

1,1

..~--,~~~~.

~

•

'1''''''-..:'fj

(

__.........
-::::..--........-...
\1;
\

- 2 -

ede dispensation

fra vejbyggel1n1en,

og kUn på vilkår at beple.ntnil'J{'eno

opretholdelse sikres derved, at kommunen bevarer ejendomsretten

t1l be-

plantningsbæltet.

har den 16. maj 1972 a.fholdt lt9s1g..

Overfredn1ngsnævnet

tigelse, ved hvilken le~11ghed Stenlille kommune. røpræsentanter
fredn1ngsnævnets

afgørelse stadfæstet,

idet man bl.a. henviste

arealerne er byzone 1 overensstemmelse
e-aom er godkendt af boligm1nisteriet

ptsto4
t11, at

med kommunens bygnfDgsvedtægt,

1 1964 efter et forudgående

dilJpos1-

tionsplanarbejde. Man var indforst&et med den af fredn1ngsnmvne1 k~
l)ede

deklaration, menmAtte protestere mod at skulle bevare ejendo.asret-

ten til beplantningsbæltet
plantn1ngens

og dermed fortsat bære udgifterne

ved bJ-

opretholdelse.
konsulent mødte en repræsentant

For kirkeministeriets
for kunstakademiets

udvalg for havekunst,

Bom påstod fredningen

opret-

holdt, såvel af hensyn til udsigten til og fra kirken Bom fordi arealer
så nær en hovedve~ ikke kunne aDSes for egnede t11 bebyggelse.

r denne anledning skal man forslv1dt
areal meddele, at Overtredningsnævnet
tlt1l1;ræde, at k1rkefredn1~en

anglr det fredede

ikke har fundet anledning

1;11 at -

ophæves eller begrænses.

ForelV1dt angAr de af aagen omfattede arealer, der alene

e er

belagt

med vejbYlie11rde, bar man b.elu"te" at etadi.ø". tredll1D88-

_VIl.te afserel... "
Hvilket herved meddeles, ,~ri~iJ - ~ilJ?bjeø, a b lsi rlrii4! Iii
BtB~8B .a.~le~
-i~$re~.

P.

o. v.

E.B.
G~~
,

Fredningsregistret.
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Fredningsplanudvalget

for Vestsjællands

amt.

Kortskitse over Stenlille Kirkefredning.
Stenlille by, Stenlille sogn.

t\ "\""] Predede

arealer
Målestok l
4000.
Udfærdiget
Maj 1972.
F.V.A. j. nr. 568.
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Skov- og Naturstyrelsen

REG.NR.

Telf. (03) 720662
Fogedretten (03) 738073
Tingbogsoplysninger
kJ. 9-12 telf. (03) 73 1010
Giro 2 052695

Civildommeren i Næstved
Slcomo.gmækJcen 3, 4700 NastDed
FREDNINGSNÆVNET
Mod1aget f
Skov- og Naturstyrelsen

F. 4/1988.

delse til ombygning
le by, Stenlille,

af 12/1 1988 har De ansøgt om nævnets

der er omfattet

af deklaration

Amtskommune

"Ejendommen

ligger umiddelbart

kortudsnit,

og er omfattet

Stenlille

om kirkefredning.

har den 3/2 1988 oplyst:

vest for kirkegården,

af deklaration

om fredning

må bl.a. de hidtil bebyggede

bygges eller beplantes

med udsigtsødelæggende

jfr. vedlagte
af arealer

ning på ejendommen
tage nybygninger

bibeholdes,

ligesom

eller ombygninger,

påbegyndelse

skal godkendes

De udvendige

bygningsændringer,

boelseshus,

består i udskiftning

ved

ikke be-

bebyggelse

der forbeholdes

Deklaratiog beplant-

ret til at fore-

der dog inden bygningsarbejde~s

af fredningsnævnet.

nit og isætning af nye vinduer
Amtskommunens

arealer

beplantning.

onen er ikke til hinder for, at den hidtidige

bygningen

tilla,

kirke.

Ifølge deklarationen

•e

1~8

på matr. nr. 7 ~ Stenlil-

af en værkstedsbygning

Vestsjællands

,e

2. marts

3 MAR. 1988

Ved skrivelse

tt

Den

fredningsafdeling

der er tilpasset
af tagdækning

det nærliggende

til rØdbrune

be-

bølgeeter-

med sprodser.
har herefter

intet at bemærke

som ansøgt, der ikke anses for at være uforenelig

til a~-

med fred-

ningsbestemmelserne"
STenlille
1988 meddelt

Kirkes menighedsråd

v/Knud HØjbjerg

ikke at have noget at indvende

har 'den 30/1

mod den påtænkte

renove-

ring.
Under henvisning
af den tinglyste

hertil

deklaration

tillader

om kirkefredning,

ombygge s som ansøgt i overensstemmelse
beskrivelse.
j.

JZ~.J

Miljøministeriet
Skov-og Naturstyrelsen
j.nr. F ,Ilt~.,~

nævnet som påtaleberettiget

Bil.

at værkstedsbygningen

med de fremsendte

tegninger

og

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5
år, jfr. naturfredningslovens

§

64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
for Overfredningsnævnet

(adr. Slotsmarken 15, 2970

§ 58 indbringes

Hørsholm) af bl.a.

ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
I

En tilladelse kan ikke udnyttes fØr udlØbet af klagefristen.

'e

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes

GtdL
f""CA-Grethe Elholm -

e

•e
Poul Riber Poulsen
Kirkevej 23
4295

Stenlille

I?~ I A

~kov- og Na 'Gursr.yre.1.seu

'I

'v
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Teif (03) 720662
ogedretten (03) 738073
Tingbogsoplyminger
kl. 9-12 teif (03) 73 1010
Giro 2 05 2695

.Civildommeren i Næstved
Slcomagerrældcen 3, 4700 Næstved

FREDNINGSNÆVNET

F. 140/1988.

Den

25. okt.

19 88

Ved skrivelse af 2/9 1988 har De ansøgt om nævnets tilladelse
til opstilling af en carport på matr. nr. 7 ~ Stenlille
Vestsjællands

e

Amtskommunes

fredningsafdeling

har den 5/10 1988

vest for kirkegården

og er omfattet af

udtalt:
" Ejendommen ligger umiddelbart

4t'

deklaration

om fredning af arealer

Ifølge deklarationen

ved Stenlille kirke.

må bl. a. de hidtil ubebyggede

ges eller beplantes med udsigtsødelæggende
Deklarationen
beplantning

på ejendommen

dets påbegyndelse

beplantning.

bibeholdes,

eller ombygninger,

skal godkendes

opstilling

af carporten

fredningsbestemmelserne

der dog inden bygningsarbej-

med klare plasttagplader,

jfr. vedlagte kortudsnit.

finder herefter intet at bemærke til

som ansøgt, der ikke ses at være uforenelig

tinglyst

som påtaleberettiget

Tilladelsen bortfalder,
år, jfr. naturfredningslovens

af den ansøgte car-

på den fremsendte

situationsplan.

såfremt den ikke er udnyttet

inden 5

§ 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
Overfredningsnævnet

af deklarationen

den 14/12 1957 opførelse

port med en placering som angivet

__

med

og ikke hindrer udsigten til eller fra kirken".

Nævnet tillader herved
om kirkefredning

ret til

ud mod Kirkevej og i forhold til kir-

bebyggelse,

fre~ningsafdeling

og

af fredningsnævnet.

agtes opført vestligt på grunden
ken bag den eksisterende

bebyggelse

ligesom der forbeholdes

Carporten, der udføres i brun trækonstruktion

Amtskommunens

arealer ikke bebyg-

er ikke til hinder for, at den hidtidige

at foretage nybygninger

e
e
e

by, Stenlille.

(adr. Slotsmarken

15, 2970

§ 58 indbringes>tor

Hørsholm)

af bl.a. an-

•
søgeren

og forskellige myndigheder.

Klagefristen

er 4 uger fra den dag
Miljøministeiiel

j. J19 J

-Foto vonter

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F /12 <?)
Bil.

,

J

/,/.5 '"

afgørelsen

er meddelt den pågældende

En tilladelse
Er klage iværksat,

klageberettigede.

kan ikke udnyttes

kan tilladelsen

før udløbet af klagefristen.

ikke udnyttes,

medmindre

den opret-

holdes af klagemyndigheden.

G~
~t;eergaar

CZ\.

(ø/L

Grethe Elholm

,
e

ti

Poul Riber Poulsen
Kirkevej
4295

23

stenlille
",.

r

•

o I ?~/.

*
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FREDNINGSNÆVNET

F. 58/1989.

Den

Ved ansøgning
ningsafdeling

tilladelse

Vestsjællands

15. juni

Amtskommunes

fred-

for ejeren Carsten Jensen anmoaf en carport på matr. nr. 7 bh

til opførelse

by, Stenlille.

Fredningsafdelingen
Ejendommen

ti

gennem

den 18/5 1989 har kommunen

det om nævnets
Stenlille

fremsendt

O/ø

har ved sagens fremsendelse

ligger umiddelbart

syd for kirkegården,

snit, og er omfattet af deklaration

om fredning

bemærket:

jfr. vedlagte

kortud-

af arealer ved Stenlille

kirke.
Ifølge deklarationen
udsigtsødelæggende
ændringer

Deklarationen
plantning

med

og der må idet hele taget ikke foretages
der kan virke skæmmende

er ikke til hinder for, at den hidtigede

foretage nybygninger
påbegyndelse

eller beplantes

eller hindren-

til eller fra kirken.

på ejendommen

Carporten

tt

beplantning,

i den bestående tilstand,

de for udsigten

,

må arealet bl.a. ikke bebygges

bibeholdes,

bebyggelse

ligesom der forbeholdes

eller ombygninger,

og be-

ret til at

der dog inden bygningsarbejdets

skal godkendes af fredningsnævnet.

udføres

plader og opføres

i trykimprægneret
i tilslutning

trækonstruktion

til det eksisterende

og med aluminiumstagi 1/2 etagers beboel-

seshus.
Kirkegården

a:;
;> ~~ <6~&
syd,

er i stor udstrækning

omgivet

af beboelseshuse

mod nord, vest

00

:'" z

hvorefter

-;,:)~ . udsigten
.....

til eller fra kirken.
fredningsafdeling

e- ~

~ ~ søgte carport,
..

kun i mindre grad vil indvirke

fil

~~~tskommunens
\I

opførelsen af carporten

I

har herefter

intet at bemærke til den an-

der ikke anses for at være uforenelig

med fredningsbestem-

melserne" .
Under henvisning hertil tillader
deklaration
). J29·j

om kirkefredning,

tinglyst

nævnet som påtaleberettiget

den 4/6 1953, opførelse

af

af den an-

søgte carport i overensstemmelse

med de fremsendte

tegninger

og beskri-

velse.
Tilladelsen

bortfalder,

år, jfr. naturfredningslovens
Afgørelsen

såfremt den ikke er udnyttet inden 5

§ 64 a.

kan efter naturfredningslovens

Overfredningsnævnet

(adr. Slotsmarken

geren og forskellige

myndigheder.

gørelsen er meddelt den pågældende
En tilladelse

tt

Er klage iværksat

Stenlille Kommune

tt

Teknisk forvaltning
4295

Stenlille

Klagefristen

kan tilladelsen

Hørsholm)

for

af bl.a. ansØ-

er 4 uger fra den dag, af-

klageberettigede.

kan ikke udnyttes

des af klagemynd~gheden.

,

15, 2970

§ 58 indbringes

før udlØbet

ikke udnyttes,

af klagefristen.

medmindre

den oprethol-

FREDNINGSNÆVNET

.'

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 53 61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Stenlille

Kommune

Hovedgaden
4295

60

Stenlille

F16/98

REb. HR. t 1-.1 \.
Ved

ansøgning

Miljø,

har kommunen

om nævnets
..

fremsendt

Ejendommen
29/10

bygninger

Ifølge

Natur

Tina Christensen

&

anmodet

af carport på matr.

af fredningsoverenskomst

overenskomsten

foretages,

et sådant

til omgivelserne

eller

heraf skal forinden

Det er anført,

ydre,

tinglyst

kan nybygninger

men tegninger

til godkendelse.

skal have

passer

ejeren

Amt,

nr.

by, Stenlille.

nævnet

altid

Vestsj ællands

af opførelsen

er omfattet

1955.

lægges

på vegne

godkendelse

7 ab Stenlille

gennem

l.

O

om-

fore-

at bebyggelsen

at bebyggelsen

og ikke unødigt

den

bedst

hindrer

muligt

udsigten

til

eller fra kirken.
Ved sagens

fremsendelse

"Tina Christensen

& Miljø,

Natur
bart

færdiges
nævnets

bebyggelse.

en

tilstandsrapport

godkendelse,

har besigtiget

bebyggelse

~

på ejendommen.

1O
Akt . nr.

l.'! (\':i

1998
c.......\.\

'"

og før der kan ud-

carporten

have

Frednings-

er indhentet.

stedet

den 18. februar.

Der

er

i forhold til den øv-

Afstanden
sammenhæng

godkendelse

af tilsendte

,.1'%
\m , er opført
L\~OC"('")'

før hun overtog

til kirken

er over
at

den nødvendige

\)...\\.

umiddel-

& Miljø kan derfor anbefale Fredningsnævnet

meddele

J.nr SN 1q9~?'

opført

til

og

Natur

Det fremgår

oplyst

mellem carporten

kirken.

og Energjminl~terilft

skal

sælges,

som er beskeden

100 m, og der er ingen visuel

"'ø-

telefonisk

Den er opført,

som aldrig

tale om en tilbygning,
rige

16. februar

i 1992. Nu skal huset

& Miljø

Natur

har den

& Miljø bemærket:

at der er tale om en carport

op ad anden

ejendommen

har Natur

tegninger

•

af carporten."

og fotos, at carporten

af træ og er rødmalet .

er

Nævnets

afgørelse:

Idet det

ansøgte

og indholdet

byggeri

af deklaration

lyst den 29/10

i materialer

Afgørelsen

50,

§

findes at stride
det, at nævnet

stk.

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

er meddelt
udløber
følgende

af bla.

-Klagefristen

l godkender

af na-

opførelsen

ansøgeren,

ejeren

og

af

§

87,

38 B,

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

eller helligdag,
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Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø den
20. juli 200 l, har De som ejer af matr.nr. 1 b Stenlille by, Stenlille, beliggende Enghavevej 14, ansøgt om nævnets tilladelse til bygningsændringer.
Natur & Miljø har i fremsendelsesskrivelsen
omfatter nedtagning af

anført at bygningsændringerne

"en eksisterenJc 9-fags taskckvist og i stedet opsætning af..J.suddeltagskviste på nordsiden, 3 på sydsiden, 1 mod øst og 1 mod vest. Kvistene udføres i
træ med flunker af træ. I forbindelse med bygnings ændringen udskiftes det
eksisterende, utætte eternittag med et nyt tag afmoccafarvedc tegl.
Ejendommen er den gamle skole. Den ligger inden for en kirkeomgivelsesfredning tinglyst den 14. december 1951. Det fremgår af kendelsen, at i tilfælde af ombygninger er ejeren villig til forinden at forelægge tegninger til
godkendelse for Fredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant
ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt
hindrer udsigten til eller fra kirken.
Natur & Miljø har besigtiget stedet den 17. juli 2001. Fotos fra besigtigelsen
vedlægges. Det skønnes, at når den igangværende istandsættelse er færdig,
vil det have pyntet meget på Stenlille Kirkes omgivelser. Den eksisterende
9-fags taskekvist på sydsiden er meget dominerende og udskiftningen med 4
saddeltagskviste vil givet være en forbedring. Opsætning af de øvrige 5 lignende kviste giver ikke anledning til bemærkninger.
,'r
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Udskiftningen af tagbeklædningen kan måske ikke karakteriseres som en
ombygning. Den vil under alle omstændigheder give bygningen et udseende, der bedre end det nuværende passer til omgivelserne.
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Det kan på den baggrund anbefales Fredningsnævnet
2vendige godkendelse af de fremsendte tegninger."
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«Nævnet

at meddele den nød-

har forelagt sagen for Stenlille menighedsråd der tillige er påtalebe",'
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rettiget af kirkeomgivelsesfredningen. I skrivelse modtaget den 13. august
200 I har menighedsrådet meddelt, ikke at have indvendinger imod de påtænkte bygningsændringer ud fra de medsend te tegninger. Menighedsrådet
er enig i Natur & MiIjøs betragtninger og anbefaler ændringerne.
Nævnets afgørelse:
De ansøgte bygningsændringer findes ikke i strid med formålet med fredningsoverenskomsten tinglyst den 14. december 1951. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, bygningsændringer vedrørende husets tagkonstruktion med kviste og udskiftning aftag som foran
beskrevet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

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

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens
§ 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,
m~dmindre klagemyndigheden bcstem~det.
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År 2006 den 30. august kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf
Dejløw, Ørslev, og det lokale medlem Anita Eskildsen, Stenlille, møde i
Stenlille Kommune.
Der foretoges:

•

F 10/06

Sag om bygnings- og beplantningsforholdene på matr. nr. 7 ae og 7 cb
Stenlille by, Stenlille tilhørende Conni
og Johnny Nielsen.

F 70/06

Sag om beplantning på matr. nr. 1 c
Stenlille by, Stenlille, tilhørende
Stenlille kommune.

F 71106

Sag om beplantning mellem matr. nr.
7 cb og 7 av, sidstnævnte tilhørende
Lars V. Jensen og Anne Berg Jensen.

De tidligere under mødet den 24. april 2006 fremlagte bilag 1 - 10 var tilstede.
Nye bilag 11- 15 blev fremlagt.

•

Mødt var:
Ejerne af matr. nr. 7 ae og 7 cb Conni og Johnny Nielsen.
Ejeren afmatr. nr. Ic, StenliIIe kommune ved teknisk chef Ole Bay, ingeniør Niels Andersen og formanden for teknisk udvalg Keld Brown.
Ejeren af matr. nr. 7 av Lars V. Jensen.
For VetsjæIIands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen .
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite i Stenlille v/formanden
Flemming Dahl.
StenliIIe Menighedsråd, v/formanden Egon Andreasen.
Ejendommene blev besigtiget.

_

•

Johnny Nielsen bemærkede, at han udover det alIerede ansøgte agter at ansøge kommunen om tilladelse til opførelse af en carport med indkørsel fra
Gammel Skovvej. Endvidere vil han ansøge kommunen om tilladelse til
anlæg af en privat fællesvej bag det ansøgte støjværnog paraIIel med Sorøvej. Den for ca. 2 år siden opførte hundegård på 4 x 3 meter ønskes endvidere bevaret. Den opstillede container ønsker han bibeholdt på ejendommen sålænge ombygningen finder sted, det vil sige formentligt til august/
september 2007. Han ønsker ia1t 6 til 7 år til at fælde grantræerne på matr.
nr. 7 cb, dog at han ønsker at bevaret en randbevoksning med graner mod
kommunens areal matr. nr. Ic. Birketræerne vil han opstamme .
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Lars V. Jensen oplyste, at mirabeltræerne står i skellet mellem hans ejendom og matr. nr. 7 cb. Granbeplantningen på matr. nr. 7 cb blev plantet
ca. i 1990 af den daværende ejer af matr. nr. 7 ae og 7 cb.
Kommunens repræsentanter bekræftede at ville fælde træer i plantebæltet på
ca. 10 meter mod Sorøvej , dog at enkeltstående birketræer forbliver og opstammes. Der henvises herom til kommunens skrivelse af 22. maj 2006
med bilag.

•

Ingeniør Niels Andersen oplyste, at det af Johnny Nielsen på sine tegninger anførte brændeskur kræver ansøgning med tegninger til kommunen, ligesom det er tilfældet for såvidt angår nævnte carport. Løvegrillen på 24
m2 kan flyttes som af ejeren foreslået, indtil 2 V2 meter fra skel til naboen.
Kommunen kan tillade, udover beboelseshuset på ejendommen to udhuse
under 10 m2, så ejerne må vælge om legehuset, hundegården eller brændeskuret ikke kan forblive på ejendommen.
Selve beboelseshuset med mellembygning og tidligere ladebygning, der nu
tillades beboet, ialt på 217 m2 grundplan, har kommunen godkendt.
Af hensyn til de samlede byggeaktiviteter på ejendommen ønsker kommunen en samlet plan for byggeriets gennemførelse. Kommunen finder endvidere, at bygningerne på ejendommen bør samles bag en linje, så indsynet
til kirken kan genopstå, når beplantningen fjernes.
Johnny Nielsen oplyste, at han vil sløjfe hundegården.
Mogens Berthelsen udtalte på amtets vegne, at udsalgsstadet i indkørslen
fra Sorøvej ikke kan tillades bibeholdt. Hvis ejerne Conni og Johnny Nielsen ønsker skiltning må amtet ansøges særskilt herom. Han finder envidere, at al beplantning på matr. nr. 7 cb skal fjernes. Han finder således heller ikke grundlag for bibeholdelse af grantræer i matr. nr. 7 cb s nordlige
del mod matr. nr. Ic. Hele beplantningen er i strid med fredningsbestemmelserne. Det ansøgte udhus på 48 m2 til halm, der ønskes opført nord
for indkørslen til Sorøvej, kan ikke tillades.
I
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Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udtalte , at der bør væreså
åbent som muligt, set fra Sorøvej mod kirken. Derfor skal grantræerne
væk, han finder dog, at nogle birketræer kan forblive i opstammet tilstand.
Træernei skellet mellem matr. nr. 7 cb og 7 av bør skæresned. Det ansøgte udhus med beliggenhed nord for indkørslen til Sorøvej bør ikke tillades
og øvrige bygninger bør samles ved beboelseshuset.
Egon Andreasen udtalte på menighedsrådets vegne, at han i det væsentlige
er enig med Danmarks Naturfredningsforenings
repræsentants udtalelse.
Ingen af grantræerne, heller ikke i opstammet tilstand, bør bibeholdes. De
skal fældes og mirabeltræerne skal nedskæres. Han finder, der bør fastlægges en tidsplan for arbejdernes udførelse.

_

Johnny Nielsen henviste nu til, at der i den den 30. september 1955 tinglyste fredningsoverenskomst,
af ejendornrnens daværende ejer Oline Christensen, er taget forbehold om ret til at foretage nybygninger eller ombygninger.

Den tekniske chef Ole Bay anførte afsluttende, at der af nævnet bør fastlægges en fremtidig indsigtslinje over ejendommene set fra Sorøvej, af
hensyn til fremtidige byggerier, beplantninger m. v.
N ævnet foretog votering.
Nævnet vedtog følgende:
Forsåvidt angår det af ejeren Johnny Nielsen anførte om forståelsen af den
den 30. september 1955 tinglyste fredningsoverenskomst på matr. nr. 7 ae
og 7 cb udtalte nævnet, at Oline Christensens forbehold anses at angå ombygning af eventuelle nybygninger til beboelseshuset. Der ses ikke ved
forbeholdet at være givet frit slag for bebyggelse på hele ejendommen, især
ikke når det udtrykkeligt er anført, at bebyggelse ikke unødig må hindre
udsigten til- eller fra kirken.
Nævnet vedtog dernæst som påtaleberettiget af fredningsoverenskomsten at
godkende ombygningen af beboelseshuset med mellembygning og inddragelsen af ladebygningen til beboelsesbygning, alt overensstemmende med
den af Stenlille kommune den 25. november 2005 approberede bygningstegning.
Af hensyn til støjforholdene fra Sorøvej tillod nævnet et støjværn i skellet
mod vejen på strækningen fra matr. nr. 7 ae s sydøstlige hjørne til første
pæl ved indkørslen, umiddelbart nord for det opførte legehus. En støjvold/
støj skærm nord for indkørslen finder nævnet ikke grundlag for. Den tilladte
støjskærmkan opføres i en højde af 2,9 meter og iøvrigt overenstemmende
med ejerens skitse af værnet.
I

N ævnet fastlagde en indsigtslinje over ejendommene set fra Sorøvej , af
hensyn til eksisterende byggeri og fremtidigt byggeri på ejendommene
samt nuværende og fremtidig beplantning. Denne indsigtslinje skal regnes
fra den første pæl i den sydlige del af indkørslen til matr. nr. 7 ae og 7 cb
og trækkes til kirkegårdens sydøstlige hjørne. Nord for denne indsigtslinje
må der ikke opføres bebyggelser. Det ansøgte udhus på 48 m2til brug for
halm kan derfor ikke tillades af nævnet. Det anses at være i strid med formålet med fredningsoverenskomsten.
Det øvrige byggeri på matr. nr. 7 ae og 7 cb skal samles så meget som
muligt og i sin helhed være syd for indsigtslinjen.
Den opstillede container samt oplag af tømmer, jord og mursten skal være
fjernet fra ejendommen senest den 1. august 2007, ligesom alle byggerier
skal være flyttet til beliggenheden syd for indsigtslinjen senest den 1. august 2007. Såfremt Løvegrillen bibeholdes, skal den males i en grøn farve
som af ejeren foreslået.
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Alle grantræerne på matr. nr. 7 cb skal fjernes. Der findes således ikke
grundlag for at bibeholde en bræmme af træer mod kommunens ejendom
matr. nr. l c. Birketræernepå ejendommen kan bibeholdes, men skal opstammes. Fjernelsen af træerne og opstamningen af birketræerne skal være
tilendebragt senest den 31. december 2010.

.,
Samme tidspunkt den 31. december 2010 fastsætter nævnet som seneste
tidspunkt for nedskæring af mirabelhegnet, af ejerne Johnny Nielsen og
Lars Jensen i fællesskab. Hegnet bør nedskæres til max 1,8 meter, alt efter
hegnslovens regler.
Nævnet tiltræder Stenlille kommunes redegørelse i skrivelsen af 22. maj
2006 om fjernelse/opstamning af træer på sin ejendom i vinteren 2006/07.
Ihvertfald fastsættes den seneste frist for kommunens afslutning af arbejdet
till. september 2008.
Nævnetudtaler dertil at finde, at beplantningen nærmere Stenlille kirke også bør fjernes eller beskæres tilsvarende, for at indsynet til kirken kan bevares og tildels genopstå. Menighedsrådet anmodes i den forbindelse om
som påtaleberettiget af fredningsoverenskomsten at påse, at denne overholdes.
Sagerne sluttet.
Mødet hævet.
--. 'l
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.Afgørelse
i sagen om opførelse af forskellige
kirkeomgivelsesfredningen

bygninger

og støjskærm

indenfor

ved Stenlille Kirke i tidligere

Stenlille Kommune,

nu Sorø Kommune.

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt har den 27. september 2006 efter
naturbeskyttelseslovens § 50 truffet afgørelse i henhold til en fredningsdeklaration for ejendommen matr. nr. 7ae og 7cb, Stenlille by,
Stenlille om en række forhold på ejendommen. Dele af fredningsnævnets
afgørelse er påklaget af ejendommens ejer.
Ejendommen er beliggende mellem omfartsvejen øst for Stenlille og Stenlille Kirke. Mod nord grænser ejendommen op til et kommunalt ubebygget
areal og mod vest ligger en beboelsesejendom mellem kirken og klagers
ejendom. Stenlille Kirkes omgivelser er fredet ved frivillige fredningsoverenskomst indgået med de enkelte af de daværende ejere. Klagers ejendom er fredet ved en overenskomst af 13. september 1955, og omfatter
samtlige ejendommens arealer vest for den senere anlagte omfartsvej øst
for Stenlille.
Efter fredningen for ejendommen må hidtidige ubebyggede arealer ikke bebygges eller beplantes med udsigtshæmmende beplantning. Der må ikke anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende
eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboel·se eller opbevaring
af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende genstande. Der må i det
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hele taget ikke foretages ændringer i den bestående tilstand, der virker
skærnmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Fredningen er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom der kan foretages nybygninger eller ombygninger. Tegninger hertil skal dog altid forelægges fredningsnævnet til godkendelse, idet bebyggelsen skal have et sådant ydre,
at bebyggelsen passer bedst muligt til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.
I forbindelse med klagers ønske om gennemførelse af en række projekter
på ejendommen har fredningsnævnet truffet afgørelse om en række bygningsmæssige og beplantningsmæssige forhold på ejendommen. Fredningsnævnet har således påbudt fjernelse af ældre beplantning på ejendommens
nordlige del, tilladt opsætning af støj afskærmning ud for ejendommens
sydlige del og i forbindelse hermed fastlagt en indsigtslinje tværs over
ejendommen, hvor bebyggelsen samles syd herfor og den nordlige del friholdes.
,Ansøger har påklaget følgende af fredningsnævnets afslag eller påbud:
Afslag på etablering af støjvold/støjskærm på den nordlige del af ejendommen. Afslag på opførelse af et udhus på 48 m2• Påbud om fjernelse af
container/affald mv. fra den nordlige del af ejendommen (skal flyttes
til den sydlige del). påbud om maling af HLøvegrillenH i grøn farve,
idet klager ikke ønsker at være bundet heraf i fremtiden.
Herudover finder klager, at der ikke med hjemmel i fredningen kan nægtes
adgang til at opføre ny bebyggelse, men at alene bebyggelsens ydre skal
godkendes samt at den ikke unødigt hindrer for indsigten til og udsigten
fra kirken.
Klager henviser endvidere til, at der i fredningsoverenskomsterne
for
naboejendommene er lavet tilføjelser og udstregninger samt at der på
kortbilag er vist fredningsområder som ikke omfatter klagers ejendom.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan et fredningsnævn meddele
dispensation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3, kan ændring eller ophævelse
af en fredning alene ske ved, at der rejses ny fredningssag. Naturklagenævnet kan således ikke ophæve en fredning.
Den tinglyste fredningsdeklaration omfatter ejendommen beliggende vest
for uden påtænkte omfartsvejU øst for Stenlille, jf. den tinglyste fredningsoverenskomst af 13. september 1955. Det er uden betydning for sagen, at der evt. måtte forefindes kortskitser eller andet, der for et
tidspunkt forinden fredningens tinglysning måtte vise en anden udstrækning, ligesom formuleringerne i de øvrige fredningsoverenskomster for
naboejendommene er uden betydning for nærværende ejendom.
Fredningen for ejendommen har til formål at sikre kirkens omgivelser,
herunder indsigten og udsigten til og fra kirken. Fredningen indeholder
en censurbestemmelse således at ny- og ombygninger skal godkendes af
fredningsnævnet. Endvidere skal fredningen sikre, at bebyggelsen skal
have et ydre som passer bedst muligt til omgivelserne og ikke unødigt
hindrer udsigten til eller fra kirken.
Naturklagenævnet finder, at begrebet UunødigtU i relation til godkendelse af bebyggelse på ejendommen, skal forstås således, at der kan nægtes
adgang til byggeri, såfremt bebyggelsen - i forhold til indsigten til
kirken og udsigten fra kirken - efter fredningsnævnets vurdering vil
kunne placeres mere hensigtsmæssigt andetsteds på ejendommen, eller at
bebyggelsen skønnes i modstrid med fredningens formål. Det bemærkes i
den forbindelse, at der efter fredningen ikke er adgang til at opsætte
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende genstande.

Endvidere finder Naturklagenævnet, at det i sammenhæng med godkendelsen
af forskellige anlægsprojekter for ejendommen - støj skærm mod syd, ombygning af ejendommen samt opførelse af udhuse - er hensigtsmæssigt med
en samlet afvejning af klagers bebyggelsesønsker for ejendommen og fredningshensynet, således som dette er kommet til udtryk ved fredningsnævnet beslutning om at indlægge en indsigtslinje, syd for hvilken ejendommens bebyggelse samles.
på denne baggrund stadfæster Naturklagenævnet afslaget på udhuset på 48
m2, idet nævnet ikke ser, at der er særlige forhold som taler for en
placering af denne bebyggelse nord for den fastlagte indsigtslinje.
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For så vidt angår den nordlige del af støjvolden finder Naturklagenævnet
endvidere at den vil være indsigtshindrende for kirken og dermed i modstrid med fredningens formål.
Naturklagenævnet finder endvidere ikke anledning til at fravige fredningsnævnets beslutning om, at container, oplag af tømmer, jord og mursten og flytning af bygninger til syd for den udlagte indsigtslinje skal
være tilendebragt inden den 1. august 2007.
Såfremt ansøger senere ønsker at male HLøvegrillenH i anden farve, skal
Naturklagenævnet henvise til, at der kan rettes henvendelse til fredningsnævnet herom, evt. med henblik på fastlæggelse af en farveskala for
bebyggelsernes ydre fremtræden.

på denne baggrund stadfæster Naturklagenævnet hermed Fredningsnævnet
Vestsjællands Amts afgørelse af 27. september 2006.
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Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

§ 82. Eventuel retssag til prø-
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Naturklagenævnet har den 8. marts 2007 stadfæstet Fredningsnævnet for
Vestsjællands Amts afgørelse af den 27. september 2006 efter naturbeskyttelseslovens § 50. Fredningsnævnet traf afgørelse i henhold til en
fredningsdeklaration for ejendommen matr. nr. 7ae og 7cb, Stenlille by,
Stenlille om en række forhold på ejendommen.
Ved brev af 12. marts 2007 har ejendommens ejer anmodet Naturklagenævnet
om genoptagelse af sagen.
I anmodningen anføres, at det i fredningsdeklarationen er anført, at
"byggeri ikke unødigt må hindre udsigten til og fra kirken". Ejer anfører, at han har vanskelig ved at forstå, at begrebet "unødigt" i forhold
til byggeri på ejendommen tilsyneladende betyder, at der ikke må bygges.
Det ansøgte skur og støjvolden er nødvendige for ejendommen. Ansøger mener, at forbeholdet om byggeri gælder hele ejendommen vest for omfartsvejen, idet en begrænsning ellers skulle være noteret i fredningsoverenskomsten om, at om- og nybyggeri kun måtte ske i tilknytning til eksisterende bygninger eller være nødvendig for ejendommen.

Genoptagelse af en sag vil normalt forudsætte, at den oprindelige afgørelse lider af væsentlige mangler, eller at der i forbindelse med anmodningen om genoptagelse er fremkommet nye faktiske oplysninger, som kunne
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have haft betydning for sagens udfald hvis de havde foreligget ved sagens afgørelse.

Naturklagenævnet

har i afgørelsen af 8. marts 2007 anført:

"Den tinglyste fredningsdeklaration omfatter ejendommen beliggende vest for
"den påtænkte omfartsvej" øst for Stenlille, jf. den tinglyste fredningsoverenskomst af 13. september 1955. Det er uden betydning for sagen, at der evt.
måtte forefindes kortskitser eller andet, der for et tidspunkt forinden fredningens tinglysning måtte vise en anden udstrækning, ligesom formuleringerne i
de øvrige fredningsoverenskomster for naboejendommene er uden betydning for
nærværende ejendom.
Fredningen for ejendommen har til formål at sikre kirkens omgivelse, herunder
indsigten og udsigten til og fra kirken. Fredningen indeholder en censurbestemmelse sålede~ at ny- og ombygninger skal godkendes af fredningsnævnet. Endvidere skal fredningen sikre, at bebyggelsen skal have et ydre som passer bedst muligt til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.
Naturklagenævnet finder, at begrebet "unødigt" i relation til godkendelse af
bebyggelse på ejendommen, skal forstås således, at der kan nægtes adgang til
byggeri, såfremt bebyggelsen - i forhold til indsigten til kirken og udsigten
fra kirken - efter fredningsnævnets vurdering vil kunne placeres mere hensigtsmæssigt andetsteds på ejendommen, eller at bebyggelsen skønnes i modstrid med
fredningen s formål. Det bemærkes i den forbindelse, at der efter fredningen ikke er adgang til at opsætte transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende genstande.
Endvidere finder Naturklagenævnet, at i sammenhæng med godkendelsen af forskellige anlægsprojekter for ejendommen -støj skærm mod syd, ombygning af ejendommen samt opførelse af udhuse - er hensigtsmæssigt med en samlet afvejning af
klagers bebyggelsesønsker for ejendommen og fredningshensynet, således som dette er kommet til udtryk ved fredningsnævnet beslutning om at indlægge en indsigtslinje, syd for hvilken ejendommens' bebyggelse samles."

Naturklagenævnet finder ikke; at der i anmodningen om genoptagelse er
anført nye faktiske oplysninger om sagen eller, at afgørelsen lider af
væsentlige mangler.
på denne baggrund finder Naturklagenævnet ikke at der foreligger sådanne
forhold som kan betinge, at sagen genoptages.
Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets
jf. naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3.

formand på nævnets vegne

3

Det bemærkes, at Naturklagenævnet ikke kan ændre på ~ års fristen om
prøvelse af nævnets afgørelse af 8. marts 2007.
Det bemærkes yderligere, at evt. ændring af fristen for lovliggørelse
forholdene på ejendommen henhøre r under Sorø Kommune.

af

Endvidere vedlægges kopi af sagens akter fra nævnets afgørelse af 8.
marts 2007.
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Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

KOPI

Sorø Kommune
Teknik, Miljø og Drift, Plan, Byg og Trafik
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Josephine Valling Phillipsen
jovp@soroe.dk
FN-VSJ-036-2019
Deres j.nr. Den 17. juni 2019
Vedr. lovliggørelse af byggeri på 1b Stenlille By, Stenlille.
Sorø Kommune har ved mail af 2. maj 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Vestsjælland.
Det hedder i henvendelsen:
”…

Side 1 af 4

KOPI

…

Side 2 af 4

KOPI

…”
Danmarks Naturfredningsforening har haft lejlighed til at udtale sig, men har ikke kommenteret
ansøgningen.
Formanden for fredningsnævnet har besigtiget stedet.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder ikke, at de allerede opførte 2 udhuse er i strid med formålet med fredningen. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er tale om, at udsigten fra eller
indsigten til kirken generes, og at opførelsen er sket i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Fredningsnævnet meddeler derfor lovliggørende dispensation til de allerede opførte 2 udhuse,
jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Rolf Dejløw

Ole Stryhn
formand

Tobias Nygaard

Side 3 af 4

KOPI
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Side 4 af 4

KOPI
Sorø Kommune
Teknik, Miljø og Drift, Plan, Byg og Trafik
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94

Att. Josephine Valling Phillipsen

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-012-2019
Den 17. juni 2019
Vedr. lovliggørelse af byggeri på matr. nr. 7av Stenlille By, Stenlille.
Sorø Kommune har ved mail af 12. februar 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Vestsjælland.
Det hedder i henvendelsen:
”…

Side 1 af 5

KOPI

…

…

Side 2 af 5

KOPI

Side 3 af 5

KOPI

…”
Danmarks Naturfredningsforening har haft lejlighed til at udtale sig, men har ikke kommenteret
ansøgningen.
Formanden for fredningsnævnet har besigtiget stedet.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder ikke, at det allerede opførte udhus, overdækning af tørrestativ og drivhus er
i strid med formålet med fredningen. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er tale
om, at udsigten fra eller indsigten til kirken generes, og at opførelsen er sket i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Fredningsnævnet meddeler derfor lovliggørende dispensation til det allerede opførte udhus, overdækning af tørrestativ og drivhus, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Rolf Dejløw

Ole Stryhn
formand

Tobias Nygaard

Side 4 af 5

KOPI
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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KOPI

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Sorø Kommune
Teknik, Miljø og Drift, Plan, Byg og Trafik
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94

Att. Josephine Valling Phillipsen

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-022-2019
Deres j.nr.
Den 22. juli 2019
Vedr. lovliggørelse af byggeri på matr.nr. 20b Stenlille By, Stenlille.
Sorø Kommune har ved mail af 20. marts 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Vestsjælland.
Det hedder i henvendelsen:
”…

Side 1 af 5

KOPI

Side 2 af 5

KOPI

Side 3 af 5

KOPI

...”
Danmarks Naturfredningsforening har haft lejlighed til at udtale sig, men har ikke kommenteret
ansøgningen.
Formanden for fredningsnævnet har besigtiget stedet.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder ikke, at de allerede opførte 4 udhuse er i strid med formålet med fredningen. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er tale om, at udsigten fra eller
indsigten til kirken generes, og at opførelsen er sket i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Fredningsnævnet meddeler derfor lovliggørende dispensation til de allerede opførte udhuse,
jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Rolf Dejløw

Ole Stryhn
formand

Tobias Nygaard

Side 4 af 5

KOPI
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Sorø Kommune
Teknik, Miljø og Drift, Plan, Byg og Trafik
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Josephine Valling Phillipsen

FN-VSJ-014-2019
Den 22. juli 2019
Vedr. lovliggørelse af byggeri på matr.nr. 7bh StenlilleBy, Stenlille.
Sorø Kommune har ved mail af 14. februar 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Vestsjælland.
Det hedder i henvendelsen:
”…

Side 1 af 5

kopi

Side 2 af 5

kopi

Side 3 af 5

kopi

…”
Danmarks Naturfredningsforening har haft lejlighed til at udtale sig, men har ikke kommenteret
ansøgningen.
Formanden for fredningsnævnet har besigtiget stedet.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder ikke, at det allerede opførte udhus er i strid med formålet med fredningen.
Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er tale om, at udsigten fra eller indsigten til
kirken generes, og at opførelsen er sket i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Fredningsnævnet
meddeler derfor lovliggørende dispensation til det allerede opførte udhus, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Rolf Dejløw

Ole Stryhn
formand

Tobias Nygaard
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Vestenborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Menighedsrådet ved Stenlille Kirke
v/ formand Egon Andreasen
Hovedgade 104
4295 Stenlille
FN-VSJ-069-2021
22. november 2021
Menighedsrådets formand har den 24. august 2021 sendt fredningsnævnet en ansøgning om
at måtte sælge matr.nr. 7r Stenlille By, Stenlille, beliggende Enghavevej 12, 4295 Stenlille, til
bebyggelse.
Af ansøgningen fremgår:
Et areal tilhørende Stenlille Kirke, som ikke bliver anvendt og ikke skal anvendes ønskes frasolgt til
bebyggelse.
Arealet: 0007r Stenlille By Enghavevej 12 4295 Stenlille, ligger i fredningssone men indsynet til Kirken
vil ikke forringes ved lav bebyggelse.
Vi vil gerne have fredningsnævnet til at se på sagen for en afgørelse.

Sorø Kommune har den 2. september 2021 udtalt bl.a.:
Menighedsrådet og dennes ejendomsmægler har tidligere henvendt sig om byggeri på arealet ved
Enghavevej 12 (matr.nr. 7r Stenlille By, Stenlille).
Sorø Kommune har oplyst, at der ikke kan gives tilladelse (lokalplanlægges) til opførelse af boliger på
matriklen.
Arealet er omfattet af Kommuneplanramme St. O 4. Indenfor kommuneplanrammen kan kun tillades
mindre bygninger, som har relevans for kirken. Rammen er vedhæftet til orientering.
Endvidere ligger arealet indenfor et område, som er udpeget som ”Kirkeomgivelser”. I
kommuneplanrammen står, at der indenfor disse områder ikke kan ske byudvikling mm., medmindre det
kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken. Link til retningslinjerne i kommuneplanrammen
her: Kirkeomgivelser - Kommuneplan 2019-2030 (niras.dk)
Det er Sorø Kommunes vurdering, at opførelse af boliger på arealet vil forringe oplevelsen af kirken,
hvilket strider mod kommuneplanens retningslinjer. Det er ligeledes vores vurdering, at byggeri på
arealet vil tage indsigten til kirken, som ellers varetages i fredningskendelsen.
Sorø Kommune anbefaler ikke at Fredningsnævnet giver dispensation til byggeri på matriklen.
Jeg har til orientering yderligere vedhæftet de to besvarelser, som hhv. Menighedsrådet og dennes
ejendomsmægler har modtaget i hhv. 2019 og 2020.

Af Sorø Kommunes svar af 15. september 2020 til menighedsrådets formand fremgår:
Der er tale om et fredet areal. Der ikke må bebygges jævnfør en kendelse frafredningsnævnet i 1955,
vedhæftet.
Det er en selvstændig matrikel, så et salg blander vi os ikke i.

Men I må ikke forvente at der kan bygges/plantes på matriklen.

Blå skravering er det fredet areal.

Af Sorø kommunes svar af 12. december 2019 til ejendomsmægler Poul Tams-Pedersen
fremgår bl.a.
Du har sendt en forespørgsel om muligheden for at lave en lokalplan for tæt-lav bebyggelse på matrikel
7r Stenlille By, Stenlille.
Arealet er omfattet af bl.a. omfattet af en fredning, retningslinjer for kirkeomgivelser og ligger i en
kommuneplanramme for område til offentlige formål.
…
I fredningskendelsen fra 1953 står der, at matriklen er fredet for at sikre den fri beliggehed af Stenlille
Kirke. Der står endvidere, at arealet ikke må bebygges eller plantes med udsigtsødelæggende
beplantning.
Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts vurdering er, at boliger på arealet vil tage indsigten til kirken. Det er
Fredningsnævnet, der varetager fredningen, og det er fagcentrets umiddelbare vurdering, at
Fredningsnævnet ikke vil kunne dispensere for fredningen.
I kommuneplanensretningslinjer for kirkeomgivelserne står der:
8.2.2 Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg o.l., samt skovrejsning må ikke ske på arealer
udpeget som kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken, eller såfremt
nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres på andre arealer.
I kommuneplanrammen for området St. O 4 (som er vedhæftet) står der under fremtidige muligheder, at
området skal bevares med de eksisterende formål, og der lægges vægt på at bevare miljøet omkring
kirken.
Der må ikke opføres ny bebyggelse ud over mindre bygninger og udvidelser, som har relevans for kirken
og kirkegårdsfunktionerne. Fornyelser skal indpasses med stor hensyntagen til stedets miljø.
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Det vurderes således ikke muligt på baggrund af ovenstående at opføre tæt-lav byggeri på matrikel nr. 7r
Stenlille by, Stenlille.

Danmarks Naturfredningsnævn Sorø har den 22. oktober 2021 udtalt:
I forlængelse af Fredningsnævnets henvendelse den 23. august 2021 vedr. byggeri på en parcel ved
Stenlille Kirke, skal DN Sorø hermed tilkendegive, at vi ikke anbefaler et byggeri på Stenlille Kirkes
areal matr. 7 r. Et byggeri vil efter vores opfattelse arealet markant forringe et frit ind- og udsyn til
Kirken fra Gl. Skovvej og Hovedgaden.
Vi vil i stedet opfordre Stenlille Kirke til ikke at afhænde arealet, men lade sig inspirere af
sammenslutningen af ”Grønne Kirker”, så arealet kan overgå til natur.
Under overskriften ”Plant Lokalt” foreslå kirkesammenslutningen på deres hjemmeside
”alle menigheder at planlægge at plante håbstræer eller anlægge lidt natur. Det kan ske i samarbejde med
nabokirker, andre trossamfund, kommunen eller lokale foreninger. Plant og lad gro, hvad der giver glæde
og mening, og brug det derefter i fællesskab:
 Plant æbletræer f.eks. af gode danske æblesorter, eller
 Plant andre slags træer og buske, gerne hjemmehørende danske arter
 Lav grønne livsrum også i byen og skab blomsterenge og vandhuller
 Bevar det, der allerede gror, historiske planter og store gamle træer ved kirkedigerne”

Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 4. november 2021.
De for menighedsrådet mødende anførte, at indsynet til og fra kirken kun i beskeden grad vil
blive forringet, såfremt der gives tilladelse til en lav bebyggelse på det nu ubebyggede areal.
Hans Henning Jensen, Sorø Kommune, anførte, at kommunen ikke kan anbefale, at der tillades byggeri på det omhandlede areal. Bebyggelse vil i givet fald forudsætte en ændring af
kommuneplanen og en ny lokalplan.
Matr.nr. 7r Stenlille By, Stenlille, er omfattet af en fredningsdeklaration af 29. september
1951, hvor gartner Finn Sørensen pålagde ejendommen en deklaration med det formål at
sikre den fri beliggenhed af Stenlille Kirke, og hvori bestemmes:
…
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke
på arealet må anbringes transformatorstationer, telefon- og 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.
Jeg forbeholder mig dog ret til eventuelt at opføre drivhuse i indtil 3 m´s højde og enkelte skure til brug
for mit gartneri
I tilfælde af at jeg ønsker at sælge ejendommen skal menighedsrådet have forkøbsret.

Fredningsnævnets afgørelse:
Det er efter den skete besigtigelse fredningsnævnets vurdering, at et byggeri vil forringe
indsynet til Stenlille Kirke fra Enghavevej og udsynet fra kirken mod Enghavevej, og at
denne forringelse af indsyn til og udsyn fra kirken vil stride mod den bestående kirkefredning.
Nævnet kan således ikke godkende, at matr.nr. 7r Stenlille By, Stenlille bebygges.
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I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af
miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Sorø Kommune udpegede
medlem, Tobias Nygaard.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle prisog lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet
fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Sorø Kommune
Teknik, Miljø og Drift, Plan og Byg
Rådhusvej 8
4180 Sorø
FN-VSJ-024-2022
Den 24. maj 2022
Sorø Kommune har ved mail af 4. april 2022 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til
2 overdækkede terrasser på matr.nr. 7ae og 7cb Stenlille By, Stenlille, beliggende Gl. Skovvej 7, 4295 Stenlille.
Af kommunens mail fremgår:
Ejeren af ovenstående ejendom har søgt om at etablere 2 overdækkede terrasser.
1. Overdækning på 49m², monteret på det støjværn, der er etableret langs med matrikelgrænsen ud
mod Sorøvejen. (Her findes allerede tilsvarende overdækning, som har fået tilladelse i 2011)
2. Overdækning på 30 m² i forbindelse med BBR bygning 6 (udhus)

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst af 29. oktober 1955. Ifølge overenskomsten må de
hidtil ubebyggede arealer ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der

heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller
påsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må ikke foretages ændringer i den bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Se også dette link: 01721.01 (blst.dk)
Overenskomsten er dog ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på ejendommen
bibeholdes og at der foretages nybygninger eller ombygninger. Dog skal disse godkendes af fredningsnævnet, da bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og
ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.
De overdækkede terrasser udføres i trækonstruktion og med tag i zink tagplader.
Støjværnet er 2,9 m højt. Overdækning nr. 1 vil være 2,5 m høj og overdækning nr. 2 vil være 3,65 m høj.
Overdækning nr. 1 kræver en dispensation fra BR18 §181, da den samlede længde af sekundært byggeri,
nærmere skel end 2,5 m, er længere end 12 m2 (21 m2).
Sorø Kommune vurderer ikke, at de ansøgte overdækninger vil hindre indsigten til Stenlille Kirke, da de
er placeret bag den 3 m høje støjskærm og ikke vil være synlige fra vejen. Sorø Kommune indstiller derfor,
at ansøgningen om overdækningerne imødekommes af Fredningsnævnet for Vestsjælland.

Situationsplan, overdækning I
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Facadetegning, overdækning 1.

Facadetegning, overdækning 2.
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Situationsplan, overdækning 2.

Sorø Kommune har den 22. april 2022 supplerende udtalt:
Tak for din mail, hvor du på vegne af Fredningsnævnet for Vestsjælland har anmodet om en udtalelse
om, hvorledes de ansøgte terrasser forholder sig til de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte
forhold.
Hertil kan kommunen oplyse, at ansøgers ejendom ligger hhv. 4 km og 6 km fra det nærmeste habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Ejendommen ligger i byzonen af Stenlille, hvor de overdækkede terrasser opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Kommunen vurderer derfor, at de ansøgte terrasser
ikke indebærer nogen forringelse af de naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af
arter, som de to områdetyper er udpeget for.
Ligeledes vurder kommunen heller ikke, at opførelse af de ansøgte terrasser kan:



beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 naturbeskyttelseslove
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til naturbeskyttelsesloven, i alle livsstadier.

I vurderingen er der lagt vægt på, at overdækningerne skal opføres i eksisterende have på befæstede arealer. Derudover er der lagt vægt på, at der ikke skal fældes store gamle træer, der kunne være levesteder
for flagermus.

Danmarks Naturfredningsforening, Sorø, har ikke udtalt sig om ansøgningen, men har haft
lejlighed hertil.
Nævnets afgørelse:
På grund af støjværnet mod Sorøvej vil de ansøgte overdækninger af de to terrasser ikke påvirke indsigten til Stenlille Kirke, ligesom eksisterende byggeri, vegetation mv. samt afstanden til kirken medfører, at overdækningerne ikke være skæmmende i forhold til udsigten fra
4

kirken. En overdækning af de to terrasser vil derfor ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for kirkens omgivelser.
Overdækningerne vil heller ikke i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3
nævnte forhold.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, dispensation til, at de to terrasser overdækkes som beskrevet foran.
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 66, stk. 2.
I afgørelsen har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede
medlem, Rolf Dejløw, og det af Sorø Kommune udpegede medlem, Tobias Nygaard.

Ole Stryhn
formand

5

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

6

