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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
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Amt

Den 10. juli 2002

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, den
21. maj 2002 har kommunen for Bringsted, Sigersted og Gyrstinge menighedsråd ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning af en udlænge i Gyrsting præstegård med indretning af nye lokaler for ungdomsklub og nye graverlokaler. Præstegården
er beliggende på matr.nr. 1 a Gyrstinge by, Gyrstinge adresse Gyrstinge

Bygade

37.

Det fremgår af det tilsendte projekt, at der ikke ved ombygningen
ved udlængens udvendige materialer og farver.
Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse

ændres

bemærket:

"Præstegården
ligger inden for et område, hvor der den 18. marts 1954 er
tinglyst en kirkeomgivelsesfredning.
Imidlertid berører ombygningsprojektet ikke bygningernes
forhold til Gyrstinge Kirke, og der tilsidesættes med
projektet ikke hensyn, som fredningen sigter på at varetage."
Natur & Miljø har endvidere tilsendt nævnet fotos af præstegården med udlænger, hvoraf fremgår bygningernes
placering i forhold til kirken.
Nævnets

afgørelse:

Iclet den ansøgte ombygning ikke anses i strid med formålet med den den
18. marts 1954 tinglyste kirkeomgivelsesfredning
meddeles der i medfør af
Naturbeskyttclseslovens
§ 50, stk. 1, tilladelse til, at der foretages ombygllIng i overensstemmelse
Ti!!acle!sen hortfalcl~r
naturbeskyttelseslovens

med det tilsendte
såfremt

den

projekt.

ikke

er

udnyttet

inden

3

år.

jf.

§ 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~g
med

lagemyndigheden
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Kopi af kendelsen sendes til:
Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge menighedsråd v/Flemming Nielsen,
Sigerstedvej 90, 4100 Ringsted
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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