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Ringsted kommune 

Teknik- og Miljøcenter 

Team Byg og Administration 

Rønnedevej 9 

4100 Ringsted 

 

Att. Rune Brorsen          

 

 

          FN-VSJ-002-2019  

         MST-511-00878  

   

          Deres j.nr. 

 

          Den 15. marts 2019  

 

 

Vedr. 3 enfamiliehuse på Englerupvej 118, 4100 Ringsted.  

 

Ringsted Kommune har ved mail af 10. januar 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Vestsjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Ringsted Kommune har modtaget vedhæftede dokumenter i forbindelse med ansøgning om 3 

enfamiliehuse på den adresse der i dag hedder Englerupvej 118, 4100 Ringsted.  

 

Der ligger en lokalplan (nr. 253) som muliggør disse 3 boliger, lokalplanen er også vedhæftet.  

Der ligger en exnerfredning, tinglyst den 18. juni 1954. 

 

Nævnet har truffet følgende afgørelse i forbindelse med lokalplanen: 

Nævnet kan tiltræde at der bliver udfærdiget en lokalplan med henblik på  

opførelse af 3 bebyggelser som beskrevet på den omhandlede ejendom.  

Der dispenseres således i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1  

til bebyggelse på ejendommen med forbehold om at detailprojekt for de  

endelige bebyggelser forelægges nævnet til godkendelse 

 

Ringsted kommune er sindet at give byggetilladelse og mener at det ansøgte overholder lokalplan nr. 

253. 

Ringsted Kommune søger hermed nævnets Godkendelse af det ansøgte således Ringsted 

efterfølgende kan give byggetilladelse til bebyggelsen. 

… 

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 

 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Plantegning  

 

… 

 

Lokalplan 253: 

”… 
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REDEGØRELSE 

 

I henhold til planlovens § 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver 

lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er 

afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige 

bestemmelser findes i lokalplanens 2. del. 

 

For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af 

eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af 

hovedindholdet og intentionerne med planen. 
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Indledning 

 

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for opførelse af 3 boliger i Sigersted på det 

grønne område ved Englerupvej syd for kirken. Området er omfattet af en fredning der skal sikre 

bevaringshensyn i forhold til kirkeomgivelserne. Ligeledes er der i kommuneplanen indarbejdet 

bestemmelser der skal sikre at ny bebyggelse opføres med en arkitektur og et materiale og farvevalg, 

som respekterer landsbyens øvrige bebyggelse. Lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse 

med disse forudsætninger. 

 

 
 

Lokalplanens indhold 

 
Lokalplanområdet er på ca. 5000 m2 og fremstår i dag som en grønning med en markant 

beplantning. Vejen op mod kirken er markeret af højstammede træer. 

 

Terrænet falder fra kirken ned mod landsbygaden fra kote 56 til kote 53. Lokalplanen fastlægger en 

udstykningsplan med 3 parceller langs vejen op til kirken. For hver parcel fastlægges et byggefelt til 

boligen på 8 x 15 meter og nord for byggefeltet fastlægges et byggefelt til garager, carporte og 

udhuse. Der skal udarbejdes en koteringsplan der sikrer at husene terrasseres i det faldende terræn. 

I forhold til kirken vil der således blive tale om en naturlig klassik bebyggelse med gavle langs gaden 

op mod kirken. 

 

Husene skal opføres som længehuse med symmetriske sadeltage med røde lertegl. Der kan til facader 

anvendes røde teglsten eller pudsede facader i jordfarver. For at sikre et afdæmpet synsindtryk skal 

garager, carporte og udhuse opføres i en trækonstruktion i etage i et byggefelt ved siden af boligen. 

 

Boligerne skal vejbetjenes fra 3 overkørsler fra Englerupvej i en bredde af max. 5 meter. 

Den højstammede beplantning langs vej skal bevares og vedligeholdes.  

 

Området øst for parcellerne skal bevares som en grønning op mod kirken. 
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Den markante beplantning på arealet skal bevares og vedligeholdes. Arealet skal tilskødes den fælles 

grundejerforening for de 3 boliger. 

 

 
Forhold til anden planlægning 

 

Kommuneplan 2009-2020 

 

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009-2020 omfattet af bestemmelserne for område L 4 med 

følgende rammebestemmelser: 

 

a) Området skal anvendes til jordbrugsformål og boligformål. 

b) Inden for landsbyafgrænsningen må der i begrænset omfang 

opføres boliger med henblik på udfyldning og afrunding. 

c) Bebyggelse må ikke opføres højere end 8,5 meter. 

d) Ny bebyggelse skal opføres med en arkitektur og et materiale- og 

farvevalg, som respekterer landsbyens øvrige bebyggelse. 

e) Ved lokalplanlægning kan der fastsættes bevaringsbestemmelser, 

som sikrer kulturmiljøer og bygninger. 

f) Området syd for kirken er omfattet af en ”Exner” fredning. 

g) Ved ny bebyggelse kan der stilles krav om beplantning 

h) Området skal forblive i landzone. 

Lokalplan 253 er i overensstemmelse med kommuneplanen. 
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Eksempel på bygningsarkitektur. 
 

Kirkeomgivelsesfredning. 

 

Lokalplanområdet er omfattet kirkeomgivelsesfredning til Sigersted Kirke tinglyst den 18. juni 1954. 

I fredningen er angivet blandt andet, at arealerne ikke må bebygges, dog at ejeren har taget forbehold 

for at opføre almindelige beboelsesejendomme i en etage med almindelig beplantning. 

Ringsted kommune har fremsendt oplægget til bebyggelsesplan med 3 længehuse og en grøn kile op 

mod kirken til fredningsnævnets godkendelse. 

Nævnet har herefter truffet følgende afgørelse: 

Nævnet kan tiltræde at der bliver udfærdiget en lokalplan med henblik på opførelse af 3 bebyggelser 

som beskrevet på den omhandlede ejendom. 

Der dispenseres således i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til bebyggelse på 

ejendommen med forbehold om at detailprojekt for de endelige bebyggelser forelægges nævnet til 

godkendelse. 

 

Trafik. 

Området skal vejbetjenes fra den eksisterende bygade – Englerupvej. 

 

Spildevand. 

Området er i spildevandsplanen fra 2005 udlagt som separatkloakeret. 

De boliger skal tilsluttes spildevandsledningen og regnvandsledningen i 

Englerupvej. 

 

Vand. 

Området skal vandforsynes fra Ringsted Vand A/S. 

 

El. 
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Området skal forsynes med el fra Seas Nve. 

 

Varme. 

Der er ikke kollektiv varmeforsyning i området. Ejendommene skal udføres med individuelt 

varmeanlæg. Bevaringsbestemmelserne bevirker at der ikke er mulighed for solfangeranlæg. 

 

Kulturværdier. 

Der kan være kulturhistoriske interesser i området. Forud for påbegyndelse af jordarbejder bør der 

gives meddelelse til Sydvestsjællands Museum, så eventuel standsning af arbejdet i henhold til § 27 i 

Lov om museer kan undgås. 

 

Miljøscreening. 

Ringsted Kommunen vurderer, at de anlæg som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil have en 

væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering i henhold § 3 i 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

 

 

BESTEMMELSER 
 

Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og indberettes til 

plansystemdk.dk. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 

nævnte område: 

 

§ 1 Lokalplanens formål 

 

1.1 Lokalplanen har til formål: 

 

at udlægge området til 3 byhuse 

at udlægge areal til en grøn kile op mod kirken 

at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser. 

 

§ 2 Område og zonestatus. 

 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 59 Sigersted by,   

      Sigersted, samt alle ejendomme der efter den 1.juli 2011 udstykkes herfra. 

 

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. 

 

2.3 Udstykning og bebyggelse udført efter bestemmelserne i denne plan kræver ikke tilladelse 

      i henhold til Planlovens § 35. 

 

§ 3 Områdets anvendelse. 

 

3.1 Området må kun anvendes til boligformål med 3 parcelhuse og et fælles friareal 

 

§ 4 Udstykning. 

 

4.1 Området må kun udstykkes i overensstemmelse med den på kortbilag 2 vist udstykningsplan. 
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4.2 Yderligere udstykning må ikke finde sted. 

 

§ 5 Veje, stier og parkering. 

 

5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes af 3 overkørsler fra Englerupvej i en bredde af max. 5 meter. 

 

5.2 Fra Englerupvej kan der etableres stiforbindelser til det fælles friareal som vist på kortbilag 2. 

 

5.3 Der skal etableres 2 parkeringspladser på hver ejendom. 

 

§ 6 Ledningsanlæg og belysning. 

 

6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. 

 

6.2 Udendørs belysning må kun udføres som parkbelysning og pullertbelysning. 

 

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering. 

 

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. 

 

7.2 Der må kun indrettes 1 bolig på hver ejendom. 

 

7.2 Boligerne skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter i 1 ½ etage med en   

      max. højde på 7 meter. 

 

7.3 Garager, carporte og udhuse skal opføres i de på kortbilag 2 viste byggefelter, i en etage med  

      fladt tag med en max. højde på 3 meter. 

 

7.4 På fællesarealet må ikke opføres nogen form for bebyggelse. 

 

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. 

 

8.1 Facader på beboelsesbygninger skal udføres i røde teglsten eller som pudsede facader 

      i jordfarver. 

 

8.2 Tage på beboelsesbygninger skal opføres med røde lertegl. 

      Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en taghældning på 45 grader. 

 

8.3 Facader på garager, carporte og udhuse skal udføres som en trækonstruktion i jordfarver. 

 

8.4 Tage på garager, carporte og udhuse skal udføres som sort tagpap. 

 

8.5 Der må ikke opsættes solfangere i området 

 

8.6 Der må ikke opsættes antenner og paraboler der er synlige for det omkringliggende område. 

 

8.7 Der må ikke opsættes nogen form for skiltning i området. 

 

§ 9 Ubebyggede arealer. 
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9.1 Henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg, lystbåde, campingvogne, containere 

      og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. 

 

9.2 Hegning i skel skal udføres som levende hegn i en højde af max 160 cm, eventuelt  

      suppleret med trådhegn på den indvendige side. 

 

9.3 Trærækken langs Englerupvej skal bevares og retableres når træerne er udlevet. 

 

9.4 Det fælles friareal skal fremtræde som et græsareal kombineret med beplantning.  

      Den eksisterende beplantning skal bevares og vedligeholdes. 

 

9.5 I forbindelse med udstykningen af de 3 boligparceller skal der udarbejdes en  

      samlet koteringsplan for området, der skal godkendes af Ringsted Kommune. 

 

§ 10 Tilladelser fra andre myndigheder. 

 

10.1 Detailprojekt for de endelige bebyggelser skal forelægges til Fredningsnævnets godkendelse. 

 

§ 11 Grundejerforening. 

 

11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for de tre ejere af ejendomme  

        inden for området. 

 

11.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af det fælles friareal og  

        trærækken langs Englerupvej. 

 

11.3 Fællesarealet skal tilskødes grundejerforeningen. 

 

§ 12 Retsvirkninger. 

 

12.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget må ejendomme der er omfattet af planen kun  

      anvendes, udstykkes og bebygges i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

      Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. 

 

§ 13 Vedtagelser. 

 

13.1 Byrådet vedtog på sit møde den 12.09. 2011 at endeligt godkende lokalplan 253. 

 

13.2 Lokalplanen indberettes til Plansystemdk.dk. 
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…”  

 

Naturstyrelsen har den 24. januar 2019 udtalt:  

 

”… 

Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. 

naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.  

 

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 

bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det 

ansøgte eller det modsatte. 

 

Der søges om dispensation til at bygge 3 enfamiliehuse på matr.nr. 59 Sigersted by, Sigersted, 

beliggende Englerupvej 118, 4100 Ringsted. 

 

Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 26-02-1952 om 

fredning af Sigersted Kirke 
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Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 

 

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 skønhedsforstyrrende 

genstande. 

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre almindelige beboelsesejendomme i én etage med almindelig 

beplantning.  

 

 

Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.  

 

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød cirkel. Fredet areal er vist med 

skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, 

stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig jpg-fil). 

 

 
 

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område, og at det ansøgte 

efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- 

eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnævnet 

har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Miljøstyrelsen selvfølgelig til 

rådighed.  

…” 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnets tilladelse af 17. februar 2011 er bortfaldet, da tilladelsen ikke er udnyttet inden for 

3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.  



Side 16 af 17 

 

 

Fredningsnævnet finder dog, at betingelserne for at meddele en fornyet tilsvarende dispensation til 

opførelse af 3 boliger er til stede, da dette ikke er i strid med formålet med fredningen. 

 

Fredningsnævnet godkender endvidere det detailprojekt til de 3 huse og deres placering, udformning, 

farvevalg mv., der er udarbejdet i forbindelse med lokalplanen samt i ansøgningen med tilhørende 

bilag. Fredningsnævnet imødekommer derfor det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1. 

 

 

 

Rolf Dejløw      Ole Stryhn                    Manne Suadicani 

       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 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. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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