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REG. NR. /l~9 3
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

• og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Stempei: kr. øre.

e FREDNINGSTILBUD
e
e Undertegnede .-l.ift4U 1,).-1 .8.,,14.

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

•

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. l.. skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



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

1-

2 '6, lN1tez: ~oh, il'J V{;. IiCian.
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Y_te1: 1lJ»b,fden 16/ 2e1951.

h\\l DubJtJt14

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den ae> / ~ 195 L

'Vr':'~i ~......

tM.

•



I
I
I
I

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvUI bAdant flllJcs)

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

~.l' .... ....., ... ___
Købers }
K d·t bopæl;re lors

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllingsnævnet fol' Sorø Amt.
c/o Dommerkontorr!. nillgsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegn~de ..... _ Jøa- !'l....
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

)6. Ves"kr 1JrOb3 'ti,. ~ 'fIJI8&t
at lade noeeRR~uRt9 eu:eal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealef'fw eoskrivee eålodes;-

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

- - -----------------



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

J., ..... ...., ......... •dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

, '-' _ 10. den .t! / ,_ 195.- ....., l.

'.....8·_
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frednin,Qsnævnet ror Sorø amt, den »I le 195 1.
e
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REG. NR. /1~,B
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl;re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Stempei: kr. øre .

FREDNINGSTILBUD

e Undertegnede .... " •• ,lR 1t.3- 14n.
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

at lade nedennævnte areal af ovennævnte r'natr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

a., crøl. "e:r. l16EtU 1~<Ø' e'" ~'aa4. al S ('fø) ..-.
fra k1:rbCIriou ~$ ~ 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-

~aIIF.---,---;--_-+-----!.fo~r~s~tur~re~n~degenstande.



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

37_ , ..... iH..,. __ 0' øosa.
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den" / JAt 195 L .-
•eFredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredning.mævnet for Sorø amt, den a6 / 1. 195 1.



REG. NR. /jwa
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsele og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

e
•e

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Købers } b I. o æ;
Kredltors p

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Andes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

FredningsnælJIlet for Sorø Amt.
c/o DOnll1lerkontorpt. Ringsted.

Stempei: kr... øre .

FREDNINGSTILBUD

Undertegneqe ,..... ...,.......
tilbyder herved seffi OjOF af æatf. fif.

Arealerne beskrives således:

le, 11,'_ t11lløe un1 , - • .,. es. ...
b.bf ~. 1Ml _ ti ft~UH1 rb&QW8.

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
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forst rrende genstande.



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

dog uden udgift for mig. tIOflD lIMat.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og........- menighedsråd i forening eller hver for sig .

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet {Ol' Sorø amt, den l6 / Icf. 1951.
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01749.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01749.02

Dispensationer i perioden: 12-08-1982 - 24-05-2006



Civildommeren I Næstved

REG. NR. l? 1'1B
. , 47UO NaJJH.J, dm 12/8

!JJ.lJm:Jf.m-~kken 3
Te/f. «(13) 72 Ob 02
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F. 77/1982.
Ved skrivelse af 22/LJ 1982 har De for menighedsrådet for

Vester Broby kirk-=-.ansøgt om rlEtNnatstill adelsB til at foretage om-
bygning og udv:idelsE.'ai' det eksisterende udhus, der benyttes af kir-
kens graver.

Vestsjællands amtskommune, fredningsafdelingen, har den 2/5
1982 oplyst: "at udvidelsen af udhuset ønskes opført på et gadejords-
areal, der el' pålagt beste.ltlIDalscl'om kirkefredning, at der søges om
tilladelse til at ændre et Co. 14 m2 stort udhus og halvtag med fladt
tag til et ca. 34 m2 UilllUS med høj rejsning, at udhuset får en diskret
placering, jfr. vedlagte foto, og at man intet finder at beIIlf:erketil
den ansøgte bygnings udseerJde."

}len1.grH::df.:irådetaformalJd har i skrivelse af 2/7 1982 udtal t:
"at merd gheQ.srådet gerne s~r ~t byggeri som det foreslå.ede gennemført,
og at rådet som påtaleberettiget indvilliger i, at der i denne anled-
nlng dispenseres fra bestemmelserne i den for stedet ~ldende fredning."

l skriveiae af 'I/? lS;~Q hElr De yderlig6re oplyst: "Ei'ter der~
BIJB0gning, vi på menlghedsrådets vegne fremsendte 22. april, har kirke-
rr..inis'terietudsendt et cirkula:rc vedr. arbejdsm:iljø1IJff:;ssigeforhold. pb
lanctEibJld_J·lC.t!:!,årde(26. I::ipril19[32). Iflg. dette vil der senere kunne
komme krav onJ f:ltegnet, opvarmet lokale, bvor de på kirkegården bes-kæf-
tigede KB!J spise, nemlig !låJ'graveren eventuelt ikke længer6 har sin
boU b i r.LttiI'lleden. lienigh ed 5I'fidet forudser al t så, at der må ske kan bI ive
tb1e om en yderligere udvlde]se yå et eller andet tidspunkt, og mener,
at det rent principielt bør iDdgå i bedømmelsen fra første færd, selv
om der ikkt:;forejigger nuget konkret projekt."

Nævnet tillader herved sum påtaleberettiget af klrkefrednings-
deklaratlonen af 26/10 )951, at det ansøgte udhus opføres i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger og beskrivelser.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5
år, jfr. r.LBturl'redllings10vEms~ lA 8.

Afgørel~en kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredn:ingsuævnet (Cidr. AIIJbliE:gade7, 12~6 Kø1enhavu K) af bl.a. an-
søgeren og for'skellige myndlglJeder. Klbgefristeu er 4 ugel' fra den dag,

l I o ... '1"'" " ... ' •
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afgøre l sen er meddelt derl :pågH~ldende kl age berett igede o
En tilladelse kan ikke udnyttes før ud.løbet af klagefristeno

Er klage iværksat, kan tilladeJsen ikke ud4yttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævLlet eller ministerElD •...--- h'). -- ../ ~;;/~ ?;:;-/;.~--(__ .' . ,..."Ij t:;'t-v~æ,..j

17~~1:"O 1I'~.", ....(" .. ~~.l l----: C! l:l 'sm"sseT\
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J'c>lmer Nie16&rJ.

Arki tektfirma 8v. Aa o Ha!lst::llog Ilo F1Yb ,J 8nSflD Aps.,
SofiendBlsvej 29. 469() USblev.
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FREDNINGSN~~~~_~_~~_~~~~~!ÆLLANDS AM dt"il 'tj1\J'jf:J1[~
År 2006 den 24. maj kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnetv/formanden dom-
mer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf Dej-
løw, 0rslev, og det lokale medlem Ellen Williams, Sorø, møde i Sorø
Kommune.

Modtaget!
Skov- Ol!' Naturstyrel'8D

t 5 JUNI 2006
Sag om opførelse af tilbygning med
mellemgang til eksisterende beboel-
seshus på matr. nr. 36 Vester Broby
By, Vester Broby, der er omfattet af
fredningsoverenskomst for Vester
Broby Kirke, tinglyst den 17. marts
1954 .

Der foretoges :

F 25/06

• Der fremlagdes skrivelse af 16. marts 2006 fra Vestsjællands Amt, Natur
& Miljø, med sagens bilag ialt 16 stk.

Mødt var:
Ejendommens ejer Anette Grann.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen.
For Sorø kommune, Jesper Handberg.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Sorø, Jørgen Birke-
dal.
For Vester broby Kirkes Menighedsråd, formanden Tove Christensen og
graver Bent Eriksen.

•
Sagen blev forelagt og ejendommen og dens omgivelser besigtigedes. Det
blev konstateret at graverbygningen, opført i 1968 og i 2002, er beliggen-
de udenfor den tinglyste fredningsoverenskomst område. Endvidere er be-
boelseshuset, beliggende syd for den ansøgte ejendom, heller ikke omfattet
af fredningsoverenskomsten.
Det konstateredes, at der på den ansøgte ejendom uden nævnets tilladelse
og i strid med fredningen er plantet og opvokset to større grantræertætved
vejen. Ejeren oplyste, at tilbygningen vil få en længdepå 9 meter mod ve-
jen og en dybde ind i haven på ca. 10 meter. Tilbygningens højde vil blive
en 112 til 1 meter lavere end eksisterende beboelseshus.

Mogens Berthelsen fastholdt amtets indstilling og kunne ikke anbefale det
ansøgte, ligesom de to grantræer forlanges fældet.

Jesper Handberg og Jørgen Birkedal tilsluttede sig Vestsjællands Amts ind-
stilling både for så vidt angår bebyggelse som træer. Jørgen Birkedal tilfø-
jede, at det vil skabe en kedelig præcedens, hvis den tinglyste fredning til-
sidesættes på denne ejendom.

Tove Christensen bemærkede, at menighedsrådet ikke har noget at indven-
de mod den ansøgte bebyggelse. Det væsentligste, i den tinglyste fred-
ningsoverenskomst, er for rådet udsigten fra kirken over Susådalen.



Nævnet foretog votering i enrum.

Nævnet vedtog i enighed ikke at imødekomme det ansøgte. Det forelagte
byggeprojekt findes unødvendigt at ændrepå indsigten til kirken og at være
i strid med formålet med den tinglyste fredning. Nævnetfinder derfor ikke
grundlag for dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l, til det
ansøgte byggeprojekt.
Nævnetvedtog endvidere at pålægge ejeren at fældede to grantræer ved ve-
jen, idet de findes plantet og opvokset i strid med den tinglyste fredning
og at hindre for indsigten til kirken, set fra vejen. Der blev fastsat en frist
til udgangen af 2006, til at fjerne de to grantræer.

Nævnets formand meddelte ejendommens ejer nævnets afgørelse, der tillige
vil blive tilsendt skriftligt.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
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, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behand-
lingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk (/

/
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt 'el~ir:-di?Ivismedhold / eres l~g·~.

<-.... .;' 1/
.",--.0.~~ ~ , r.' ""'. I /.,7'\.,." .. -y / n lI!' ,

Ellen Williams F~~r~'~9gJørgensen ',1. [ID J~
\' \. \/t/ I/I~ I

~'-\.J'~ ~ i

http://www.nkn.dk
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Sorø Kommune 
Teknik, Miljø og Drift, Plan. Byg og Trafik 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 
 
Att. Thomas Tryk Johannson, tjoh@sorøe.dk 
 
 
 
          FN-VSJ-030-2018 
          MST-511-00443  
             
          Deres j.nr. - 
 
          Den 12. september 2018 
 
 
Vedr. tilbygning og ny bygning på matr.nr. 36 V. Broby By, V. Broby. 

Sorø Kommune har ved mail af 31. maj 2018 rettet henvendelse til fredningsnævnet for Vestsjæl-

land. 

Det hedder i henvendelsen: 

”… 

Ansøgning om dispensation fra kirkefredning på ejendom beliggende Strandvejen 15, 4180 Sorø. 

Byggesag i Sorø Kommune har fra ejer af ejendommen Strandvejen 15 modtaget to byggeansøgnin-
ger til opførelse af nyt byggeri på Strandvejen 15. Da ejendommen er omfattet af tinglyst deklara-
tion fra 1951 vedr. kirkefredning (Provst Exner fredning), kræver det ansøgte byggeri dispensation 
fra kirkefredningen.  
  
Byggeriet drejer sig om følgende: 
  
Matr. nr.: 36 V. Broby By, V. Broby 
  
Ejer af ejendommen:  
Jens Christian Eriksen 
Strandvejen 15 
4180 Sorø 
Mail: helleelsebeth@mail.tele.dk 
  
Byggesag i Sorø Kommune har fra ejer af ejendommen Strandvejen 15 modtaget to byggeansøgnin-
ger til opførelse af følgende byggeri: 
  
Tilbygning i 1½-plan på i alt 39 m² + 17 m² = 56 m² til eksisterende enfamiliehus, se bilag nr. 195-
1, 195-2, 195-3 og 195-4. 
Ansøger har i byggeansøgningen oplyst flg. 
Tilbygningen opføres med synligt bindingsværk og filtsede mursten med hvid kalket væg 
Vinduer og døre: hvid 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Tag: Grå bølgeplader som eksisterende tag 
  
  
Opførelse af bygning indeholdende udestue samt fyrrum og værksted/carport på i alt 58 m², se bilag 
nr. 197-1, 197-2 og 197-3. 
Ansøger har i byggeansøgningen oplyst flg.: 
Udestue opføres i glasfacader med hvide vinduer 
Carport/fyrrum: 
Udvendig træbeklædning som trykimprægneret klinkbelægning der males sort 
Tagbeklædning: Tagpap med lister 
Døre/port mod hovedvej vil blive sort 
 
Ved samme lejlighed nedrives eksisterende garagebygning i den østlige del af ejendommen. 
  
Til orientering er flg. vedhæftet: 

·          Mail med fuldmagt fra ejer 

·          Luftfoto maj 2018 

  
Begrundelse for ansøgning om dispensation som modtaget fra ejer: 
  
Begrundelse for ansøgning om dispensation fredningsnævnet. 
Bygge ansøgning 1 
Da jeg købte huset, fik jeg at vide at der lå en dispensation for tilbygning vest på huset fra 2006. 

NKN-121-00025. 
Begrundelserne er de samme som tidligere ejere, at huset ikke er så stort.  
For at huset kan komme op i nutidig standart, ønsker jeg udvide huset med 39 m2 med 1 sovevæ-

relse og badeværelse, samme sted som dispensation for tilbygning. Forskellen er at ny tilbygning 

sammenbrygges med eksisterende hus og ikke med mellemgang som i gamle ansøgning. Dispensa-

tion var på 9 m fra eksisterende hus, hvor ny tilbygning kun er på 6 m. 
Huset i dag er kun tilbygget med 63 m2, hvorfor jeg har ansøgt om at tilbygge dette. 
Bygge ansøgning 2 
Da fyrrummet er meget gammelt (før 1960), og oliefyret skal udskiftes til mere nutidig energi, kræ-

ver dette mere plads. 
For at få en sammenhængende helhed mellem eksisterende hus og fyrrum + garage, ønskes det at 

sammenbygge disse. 
Bygningerne ligger ikke inden for fredningsgrænse, men da udestue vil ligge 3 m inde, vil denne 

også være omfattet af fredning og der ønskes dispensation på dette. 
  
Vedlagte billeder: 
2256 Graverhave 
2261 Kirketårn 
2262 Kirketårn 
2267 Strandvejen 
2269 Strandvejen 
  
Med Venlig hilsen 
Jens Eriksen 
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Supplerende oplysninger/bemærkninger: 
 
Naturklagenævnet har i 2006 truffet afgørelse vedr. opførelse af tilbygning (NKN-121-00025), …  
Opførelse af udestue/værksted/carport bygningen kræver landzonetilladelse fra Sorø Kommune. 
Begge bygninger kræver byggetilladelse fra Sorø Kommune. 
Opførelse af udestue/værksted/carport-bygningen forudsætter, at der sker en matrikulær udvidelse 
af matriklen.  
 
… 
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…” 
 
Miljøstyrelsen har den 14. juni 2018 udtalt:  
 
”… 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. natur-
beskyttelseslovens § 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 an-
søgte eller det modsatte. 
 
Der søges om dispensation til opførelse af en tilbygning i 1½-plan på i alt 39 m² + 17 m² = 56 m² til 
eksisterende enfamiliehus, og opførelse af bygning indeholdende udestue samt fyrrum og værk-
sted/carport på i alt 58 m² på en ejendom omfattet af fredningsdeklaration godkendt af frednings-
nævnet den 26. oktober 1951. Deklarationen vedrører omgivelserne omkring Vester Broby Kirke. 
 
Følgende er uddrag af fredningsdeklarationen: 
 
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 et nyt beboelseshus på samme sted som hidtil. 

 
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i af-
gørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig 
jpg-fil). 
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På følgende billede fra Google Street View ses omhandlede ejendom. Vester Broby Kirke kan anes 
lige til højre for bygningen i forgrunden. 
 

 
 
 
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnæv-
net har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Miljøstyrelsen selvfølgelig 
til rådighed.  
…” 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 6. juli 2018. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at det er i strid med formålet med kirkefredningen at imødekomme 
det ansøgte.  
 
For så vidt angår ansøgningen om opførelse af en bygning med udestue, fyrrum og værksted/carport 
på 58 m² bemærkes, at denne bygning, som til dels kommer til at ligge inden for fredningen, ikke 
bliver højere end den eksisterende, der skal rives ned. Bygningen kommer ikke til at tage indsigt til 
kirken.  
 
For så vidt angår tilbygningen på i alt 56 m² til hovedhuset vil denne tilbygning tage en del af ind-
sigten til kirken fra vejen. Som kompensation herfor stiller nævnet som betingelse for en tilladelse, 
at ejeren stedse forpligter sig til at holde beplantningen i form af hæk, buske mv. ud mod Strandve-
jen i en højde af højst 2,0 meter, og at ejeren lader kommunen tinglyse dette på ejendommen med 
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kommunen som påtaleberettiget. Efter nævnets opfattelse vil dette samlet set medføre en bedre ind-
sigt til kirken. 
  
I dette omfang imødekommer fredningsnævnet det ansøgte, sådan som det er beskrevet i ansøg-
ningsmaterialet med de heri anførte mål mv. 
 

 
 
Rolf Dejløw   Ole Stryhn   Tobias Nygaard 
     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 bekendtgørel-
sen. 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 væsent-
lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. 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 efterkom-
melse 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
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 sendes til: 

Jens Christian Eriksen, helleelsebeth@mail.tele.dk 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Sorø    
Friluftsrådet (sydvest@friluftsraadet.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk), dof@soroe.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
Tobias Nygaard, Solvænget29, 4180 Sorø 
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