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REG. NR .. -?3~-B
Justitsministeriets genpartpapir .

. 1111

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: 1.. JI~~" boVItab4
(I København kvarter) t fif •

eller (I desønderjydske lands. UJena48 .op.
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Akt: Skab nr.
(ad/\l/db al domnlerkonto"t)

Gade og hU8nr.:
(hvor "dant fIndu)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sor0 Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede tøbman4 Roul ~etaraon
tilbyder herved som ejer af matr. nr ..

1 •• B~... d. hoft4a4l-4, BJernode .op.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

4an dal at e3øndotwfllitU.. (ter ~f'gr(41Iil~il at ~;OjWI41;ijj.eVGjæl 1:l,J~,1·nQci.,-
S'liokholte Gi en lint. :b'a døn nuværnd. _Y&DSQ&8 noriveG'tl1&'
h3øae '&UkirkekoRt_ •• "14_ 8DCle&aIll1i matrlkoløkftl1e1f mo4
..... End:n.4er. en b~ p4 30 mGtØ' 1an&8 .. ar.m4n kirke-
aud&lflU2:'.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeReldel"-tftiq dog Iet til-ar-
Jll'~.n okU u.ad.ør %cwtleboU at t

61; ~eg Oll fomø4~' til i .. ælA lraA fA oVe,.U88et 06. lO ,p. .t .....,.:uc.'. 4e1 af ~O"".~ for Jl:1J:~.JaUX'_. ·U.lb.ø.nde
tukø.

Jenaea Ic Klelllatov, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

,. J menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 'la!' I 10195 1.B~.Jm840 ....,
:; ;.-~.1&l-l""'"

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den lJ 195
~ 10 1.
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RE6.HR. (732,02-
Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

~t: SIlall 1 nr.
(ruthldu al dommerkontoret)

Gade og hU8 nr.:
(hvor sidsot Hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

F R E D N I,NGS TILB U D

Undertegnede ..... cal lU.. 1aeD
tilbyder herved som ejer af matr. nr. '...

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således: p,

... b~ p4 100 .t1Øter omla':.in& kU~.DR._..,.DØ'Cl _ ...

OS af'p...... , lI01l 874 ~ JIIlui.k8lekalln.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
o. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at



.. - .. -..-------':;1'--- -- - - # - - -

""~" ...'\ n. -q l'7fJeg er indforståEjtmed, ~at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr .
.... ..:j:to •• ..,.. ....... ".

• ~. i.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den .tII:!! 195
B~er.ced. ~ 10 1•

..... - . . ... .
..."-'_lHt~,.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den I3510 195
1.
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REG. NR. //.3.2 .8

Justitsministeriets genpartpapir.

l'I',
"r

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

eller li de sllnderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav"

80gn.

Gade og hU8 nr.:
(hvor ddanl Hnde"j

Undertegnede

Akt: Skab nr.
(udlYldlS ø./.dommttkontOtet)

4. 83--. -'MC1PM.
Bi_m.e atsn.

·Anmelderen8 navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

»~.""'i.8'" _~
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

4, UJ_1'ft04ehoveqAH. lije1"JW49 uoaa.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeq fSFasaslaef mig- dsg---Pet til -at- .

.... 'llIJZ'.la. at riaa&enoua IOl"boI.1ø14... ". 1kQ ACatJ1I ):kb-
~a4as_tU'.

J~n.en ar Kleldskov, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

4•.... ae~ ~4rd •. tJJIlU~~~<iO øop,
dog uden udgift for ~~-V-J

Påtaleberettiget i henhold til foranståend~ er fredningsnævnet for Sorø amt og

FoYS'U.uAvaJ.stt tO%' Uia&ete4...A.lstlN bUe
• j . menighedsl6d i forening eller hver for sig.

den / 195
.BJ.r.fl.eU 1~ 10 1.

M '~.:rAdet ...
;U.•lø Kl'. J_ .

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

:,\ Fredningsnævnet for Sorø amt, den',.- . 1> I 195
1.0 ).



REG.Nl
Akt: Skab nr.

(adfylih' al dolfl/llerlrontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Københavnkvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

. -

Gadeog hus nr.:
(hvor ddoul "nd •• 1

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

.-
FR E D-N'lN GS TILB U D

• ., _ • "'er

Undertegnede
51ag11lle-B3emede Sognø1.'44

tilbyder herved som ejer af Bietp Pir.- ~' H ' ••• .l.I...: .._"'_ .. ','r.' ".a' ,
~ >_ • • , ... O...... ellll~30%1'Q'u: ror 1d.rkqAris-

. -
at lade nedennævnte areal af OVOBBæ"t'Bte æab'. IIp,. frede.

Arealerne beskrives således:

en t1"8kaJlt .,.4 tor .1d.rk.e&årda1l1'Qrell,cler begræa.su at du. nord
Gm gadekre8t løbeD4e V8~ .B3eme4e-Sttkb.olt., 06 .BlOd 8s1; beg:nm.-
... af' ma'trikelskellet.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med. højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Je'iJ ierheholdel mie, eo'iJ pet til at



rur' lreanlngen ~rd:::vt:::r,.~ BlYC!! CHHULUU'Y·

Vi ~ er indforst~~;~ed, ..åttvennævnte forligstilbud tinglyses J"å min elendom ".ak. In..

dog uden udgift for mtq-. 08.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og .. : .

menighedsråd i forening eller hver for sig.

B~.mede den 1,/10 19~ •

.,~4-.ope~1;. V6tlM
'. , ..

Jobfa:rRk!~.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø .~mt. den l;I 10195 l.

Ur'oan .' ete4.ersen
tm.c1.

t -~_ ..
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Justitsministeriets genpartpapir. ,

REG.Nl l:tJ 3 2<J'Z
. ../ ty";'· .:

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I Københavnkvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ødtyltUs øf dommorkontorlO

Gadeog hus nr.:
(hvor sidlot findes)

Anmelderensnavn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede .... " Johan 4.,1__

tilbyder herved som ejer af ~atr: AF...
waU1k1l1øede )

\ ~--- ~

at lade nede~nævntXreal af Oye~Bæ.~te ·nlc!tr.-m", frede.... ~ ....

Arealerne beskrives således:

~.'t Øl4Røt for 1W:.'~ 06 ae' omra~ ~t ~.nd.
~... Imltl. ~. i.oøI.\au ..

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

JCe} ferbeholdet mie} dog ret til at
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'i''!~ ....4OC~'~iJr ':' ~,,,,,,'1
....- le. ':;rVw&~;Jt

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig. ., ~ • _.' L ~ • :i ••• ,.:' ....

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den lSi 101951•

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 1$1'JAi,',195 ~ .'.

lIrban ,1;; eteraen.
,,':~ D<1~'.:~,..::......(_.-,.,...... , .. " .(:::.:::. ..-.

lJDdort0Ølc4e ~'t Johan J'\ude1"8Qll .. ~ ~ 81; an
i t1l'b'uAot Qti1a12d1ø4o areal er t'Ia'trikul.e~ ocm. _tr. r.tr'.~, .'

1 ae. Djemedo by og so;n. og ;leg Ul'Øddwl~ h~ t""adel-
~ ' .... ,~-$."'I ,c.· . '. '-- 't.-t-

ao til. at t-t....lbullet 4'Øtls ~\ nsvnto 'na-t't*. '1,D!;'" ~".

Z-or1'Cd, dan 1.7. Juni l.95,.
:Jemd.t Jobfm å.llI3 .. on.

Prøc1ningø'til'budet Dcdta€r..- es &Q4keD1oa.
I'~'t f·ør Jorø Qmt .. d.,.:n 17. juni 1953.

Urban 1'Øtoreea.

• ~ •~'..:..J ,.~ ... "_ .... I~ ~ '.

.,. - -:~. • l , ~"~.~"..~.:. \ .... :~, [;:- . ·:··,:,·l·."~ li . '... ~')'. \ - l ::-

. ,'Ir:):~r l:i~ "~\!~""'l': '.
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\,302. .ai." 1...)

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sorø Amtsraadskreus.

K e n d e l s e

afsact den 24. Jeptember 1943.

I en til S to. tsminis teriet frelllsendt, af samllle:B'rednil1.:..;:::mu;v-
net for Sorø Awt til El'klu;rin~ tilstillet Jkrivelse af 9/7 1943 har
S,)~neprlj)stLil ::Huclille oJ 13jernede Jven,l Jacobsen henledt Opm,_rl~-
somheden pau, at Al'oejusl.landNiels 1':1e13el1,BjerJleJe, har købt en
op Lil Sognevejen fru jlaglille til BjerneJe belj5~enue JOl'~lad, 03
uerpaa agter at opføre en Soll.g, der vil odelu.:g[;eJen smukIce UJsi13t,
man fra Vejen har over Gadekwret Lil den ejenJommelige Bjernede
Rundkirke.

Under AastedGlnøuer den Hi/8 1943 oe. 17/9 s.A. er (let op-
lyst, at uen paa(3wldende Jordlod, der er skyldsat under L1utr. lir.

lai Bjernedegaard, Bjernede Sogn, og har en størrelse af 1470 Kva-
drat Alen, er en Hjørneejendom, beliggende langs fornævnte Vej og
Vejen, der fra denne fører hen til Kirken, og skraanende ned mad Ga-
dekæret. AfstanJen til Kirken er fra Ejendommens nordvestlige lljør-
ne, hvor Vejen til Kirken udmunder i :::logllevejen,ca. 80 m, og fra
det Sted, hvor Boli~en agtes opført, ca. 100 ill. Ddt Stykke uf Ejen-
dommen, hvorpaa Boliijen agtes opfort, erwl1ser op til uen offentlige
Vej og ligger højere end denne, l!ledensden øvrige Ejendom ligger
lavere.

Arbejdslilund Niels Nielsen 11ar overfor l·lu.-vnetoplyst, at
Købesummen for :3jendomlllener 1300 Kr.

lvIedensNu.vnet lnaa anse det for mindr0 paakrævet at lægge
BY8geservitut paa den højtliggende Del af Ejendommen, hvorpaa Byg-
n1n[\en agtes opført, idet Udsigten fra Sogllevejen til Kirken her er
mindre vwsentlig, IllaaNævnet anse Jet 1'01' ønsl;;:eli2,t,at et ca.
500 m2 stort Areal af na..vntelilatr. Nr. 1ai .I3jernedegaard _ afgræn-
set 1 øst, Nord og Vest af Ejendommens Skel11nie og i Syd af en Li-
nie, der i østlig Retnin~ trwkkes vinkelret paa Vestskellet ud ud-
gaar fra et 20 m syd for Ejendommens nordvestlige Hjørne beliggende
Punkt - fredes i f.ledføraf Lov }Ir. 140 af 7/5 1937 om Naturfred-

~li~,
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ning, og at der af Hensyn til Udsig~en til Bjernede Rundkirke paalwg-

ges dette Areal Jervitut om, at det ikke maa bebygges eller forsy-

nes med Boder, Skure, j,jaster eller andet slcwmmende, hvorhos Plan te-

væksten af Ejeren skal holdes nede i en Højde af }Jøjst l !,leter.

Ned Bemarknin~, at Ejendo~nen er uheh~ftet, og at den ~

.\
,i~':1

:. f
, '"', :"\1• I. ~1

gaard, Bjernede Sogn, af3rumset i Cst, Nord oS Vest af Bjendom- r ::,
mens Skellinie og i Syd af en Linie, der i østlig Retning træk-' ·16\;
kes vinkelret paa Vestskellet og udgaar fra et 20 m syd for Ejen-' .

Del af BjendoIDI.len, hvorpaa der lfJ8c;es "';ervitut, er egEet til

Byggegrund, findes den Erstatning, der tillægbes Arbejdsmand

Niels Nielsen at burde til 500 Kl'., hvoraf Jtatskas-

sen og Sorø Amtsfond hver ndreder Halvdelen.

T h i b e s t e m m e s :
Et ca. 500 m2 stort Areal af ~atr. Nr. lai Bjernede-

dommens nordvestlige Hjørne beliggende f'unLt, fredes, og der pas-o

lægees Arealet Servitut om, at det ikke maa bebygges eller I'o r sy.... ','
11 ~ , :

nes med Boder, Skure, Master eller andet skæmIIlende, hvorhos Plan... ,j
,;

l 1 \'tevælcsten af Ejeren skal holdes nede i en Højde af højst 1:;.e ter." I~, ••:dl
'I I

I Erstatning vil de/r vwre at tillwgge j~jeren 500 Kr:." ' '~':'l~
~".;.:. ~

der udredes af Statskassen og Jorø Amtsfond , hver med Halvdelen •. \7\1":'\'::
r)~.'j

Urban Petersen J. Christiansen N.C .,tlkwr 1

,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01732.02

Dispensationer i perioden: 02-11-2000 - 12-03-2003



•
Ktb. NR /'1 jd. Dc;L

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 57612216

\6) \i6~~ MOdtaget;
~ ~~ ~ ~ - og NatursfyreIsen

Sorø Kommun~S). ~ - 3 NOV 2000
Rådhusvej 8 .
4180 Sorø 2/11 2000

F54/00

Ved skrivelse af 11/9 2000 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, på vegne Sorø
Kommune ansøgt om nævnets tilladelse til opstilling af en række 6 meter høje ga-
debelysningsmaster på ejendommen matr. nr. 20 Bjernedegård Hvdg., Bjernede.

•
Ifølge tingbogen skulle matr. nr. 20 Bjernedegård Hvdg. være fremkommet ved
matrikulering af et kirkegårdsareal. Arealet ses omfattet af fredningsoverenskomst
fra 1951, tinglyst den 17/3 1954.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Den 19. juli 2000 har Sorø Kommune fremsendt ansøgning af 12. juli 2000 fra
NVE om tilladelse til opstilling af gadebelysningsmaster i Bjernede. NVE lægger
op til, at der skal foretages en særlig vurdering for at sammenkæde gadebelys-
ningsreglerne med bestemmelserne om kirkeomgivelsesfredningen ved Bjemede
Kirke. Fredningen stammer fra oktober 1951 og angiver et forbud mod bl.a. op-
stilling af telefon- og telegrafmaster og andre efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Natur & Miljø mener, at gadebelysningsmaster kan komme ind under begrebet
"skønhedsforstyrrende genstande", og derfor kræver Fredningsnævnets dispensa-
tion.• Ernst Blach, NVE, har i forbindelse med ansøgningen telefonisk oplyst, at arma-
turet er valgt, fordi det oplyser vejbanen, mens en parklampe også ville oplyse
omgivelserne. Dermed bliver armaturet ikke så dominerende i mørke, som en
parklampe ville blive. Med den foreslåede løsning skal der anvendes færre arma-
turer, end med en parklampe, og det samme armatur kan anvendes gennem hele
byen. Masterne opstilles i den vejside, der vender bort fra kirken.

På det grundlag kan Natur & Miljø anbefale Fredningsnævnet at meddele den
nødvendige dispensation til opsætning af de ansøgte gadelysmaster. "

Idet Bjernede Menighedsråd tillige ses påtaleberettiget af fredningsoverenskoms-
ten, er menighedsrådets udtalelse indhentet. Den 16/10 2000 har menighedsrådet
meddelt ikke at have kommentarer til det fremsendte materiale vedr. gadebelys-
ningen på Bjernede Kirkevej .

Nævnets afgørelse:

-, - -:'~()~,_Ll~c:i~'Iriflledningsvisbemærkes, at de omhandlede gadebelysningsmaster anses at være
...""r r~j. \" • I:~('":~",;;~~~~~.~:'.'/~/ljt(-';;;; -~-
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en bygningsindretning, der kræver nævnets tilladelse i henhold til fredningsover-
enskomsten tinglyst den 17/3 1954. Under hensyn til anvendelsen findes belys-
ningsmasterne ikke i strid med fredningens formål. Nævnet tillader derfor i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 opstilling af de ifølge de fremsendte
tegninger angivne belysningsmaster med placeringer som angivet på det frem-
sendte kortmateriale .

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

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.~ ";;;z:~

Fleuøl?J"iUJørgensen/ I

.:/;
Niels Hilker

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjernede Menighedsråd, Fulbyvej 69, 4180 Sorø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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UDSKRIFT AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTS,JÆLLANDS AMT

År 2003 den 12. marts kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, og det lokale medlem arkitekt EI- :\JJoci'iaget i
len Williams, Sorø. møde i Alsted, Sorø Kommune. ~~!(GV'00 1\lalurslViOl8Sn

Der foretages:

F99/02 Ansøgning om opførelse af redskabsskur
på ca. 23 m2 på matr.nr. 2 a Alsted by,
Alsted, der er omfattet af kirkeomgivelses-
fredning af 15. oktober 1951, tinglyst den
19. januar 1956.

Der fremlagdes skrivelse af 19. december 2002 fra Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø, med sagens bilag, ialt 15 stk.

Mødt var:
For menighedsrådet. formanden Anne Mette Larsen samt medlemmer af
rådet Sonnich Engsted og Henrik Olsen, kirkeværgen Jørgen Nielsen og
graver Marianne Jørgensen.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birkedal.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Eva Nielsen.
Endvidere mødte tømrer Preben Hansen.
Fredningsnævnets amtsrådsvalgte medlem, Rolf Dejløw, havde med kort
varsel meldt afbud.

Kirkegården og dens omgivelser og kirken set fra kirkestien syd for kirken
blev besigtiget, ligesom stedet hvor redskabsskuret ønskes opført blev på-
vist. Stedet var markeret med pæle.
Endvidere blev det af Natur & Miljø foreslåede sted for redskabsskurets
placering på matr. nr. 12 samme steds, besigtiget. Menighedsrådet oplyste,
at denne ejendom ikke ejes af menighedsrådet. men af naboen og at det af
rådet ikke anses sandsynligt, at naboen ønsker at sælge jord til det angivne
formål. En placering syd for legathuset, finder menighedsrådet med støtte
af provsten vil være uheldig. Graveren ville herved ellers få lettere ved at
udføre sit arbejde. idet en del af legathuset nu anvendes til opbevaring af
graverens redskaber.
Det blev afvist af menighedsrådet, at pålægge redskabsskuret stråtag, lig
den øvrige bebyggelse i området. Dette som følge af omkostningerne her-
ved.

Forhandlingerne hlev blev herefter henlagt til legathuset.

e,
Arkitekt Jørgen Birkedal henholdt sig til sin skrivelse af 19. december
2002, sagens bilag l. Han tilføjede, at han er overrasket over, at menig-
hedsrådet ikke ved henvendelse til naboen har undersøgt, om et areal af
uenne ejenuom kan erhverves til brug for reuskabsskurets opførelse.

Skov- Og' Natuxstyrelsen
~I.nr.SN 2001 e l "t 11 / LI - O 00 l
Akt. nr. l L-( '-, r
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Eva Nielsen udtalte på Danmarks Naturfredningsforenings vegne, at hun
finder den bedste placering for redskabsskuret ved legathuset. Hun finder,
at skuret bør pålægges tagpap i grågrøn farve, og at husets vægge bør ma-
les i tilsvarende eller i en mørkere grøn farve.

De tilstedeværende medlemmer af nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

Nævnet meddelte med forbehold om det tredje medlems senere tiltrædelse,
at kunne godkende, at redskabsskuret opføres med den ansøgte og med
pæle angivne placering. Nævnet lægger herved vægt på formålet med red-
skabsskuret og dets størrelse samt nedennævnte vilkår, der anses at indpas-
se huset bedre i området, med et hedre samspil med kirken, den gamle
præstegård samt legathuset.
Nævnet tillader i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, opførelse
af redskabsskuret som ansøgt, dog med vilkår om, at husets taghældning
ændres til 45°, at taget beklædes med grågrønt tagpap, at bræddebeklæd-
ningen på væggene bliver lærk, lagt l på 2 og således, at brædderne frem-
træder rå og ikke profillerede. Lærkebeklædningen påføres ikke maling.

Resultatet af de tilstedeværende nævnsmedlemmers votering blev meddelt
menighedsrådet og øvrige fremmødte, der tilkendegav at kunne tiltræde
nævnets tilkendegivelse.

Sagen blev udsat på, at nævnets amtsrådsvalgte medlem ligeledes tiltræder
afgørelsen.

Mødet hævet. ~
. //. /r ,/
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~ Williams Fle,-ttmingg"JJøørrggeennsen
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, j f. § 66, srk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86. jf. § 87, stk. l
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af hla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt clen pågældende klageherettigede. Hvis klage fristen
udløher en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rt'ttidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
melimindrc klagemyndigheden bestemmer andet.
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