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Undertegnede . GnV1~ $os;ne'lIIa1smtlaI'l4
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ~.
af Ø~e by, Ol sogn at lade
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Grcvtase kirke.
Arealet beskrives således:

et areal af

•

Fredningen har følgende omfang:
De hidtii ubebyggede areal." må ilckebebygges eller beplantes med udsigts-
edelæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå aroal~ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt.
tes skure, udsalgsstader, vOGne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstand~. Der må i det hele ikke fore-
~ages ændringer i den nu beståenoe'tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til' eller fra' klrl<en•

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mlg ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes ~t forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



• Sålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del
af præstegårdons areal, der liggor i umiddelbar tilknytning hertil admini-

·streres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om. . -
nyplacering af præstegårdens bygninger herunder tillige selve byggeplanen
samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende,
uanset fredniDgsdeklarationen.

Jeg ev enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte
ejendom dog uden udgif't'for: mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

Påtaleberettiget er naturf~edningsnævhet f~r Holbæk ;amtsr~dSKreds' og
me nighed srMet.

tIwSDae ,den -1/:4 19.
p•••••• le1.: .... ~

leet naturfredniBgsnævnet modtager og godkender foranst~eme fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredninGl'n vil være' at lyse på
mtr.nr. la af.~ by, ., sogn,

Det fredede areal er indteGnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den. ". 19.
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Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.140 af 7/5 1937,§33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •
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Undertegnede ....Yl&p .OCM~'U
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. I
af Ole~ by,.. sogn at lade et areal af
dette mtr~nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

OreYlD$o kirke~ .
Arealet beskrives således: Uolell. 1•• 1'1." IC ...... aw4 ,.. 'irtøa

be$~ot'''4 "'''.j.ø til ....... twp ud .....

Fredningen har fø~gende omfang:
De hidtil ubebyggede areal" må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il.kepå areale ... må anbringes
transformatorstationer, telefon- og tclegrnfmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstnder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan'virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.el

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning p~ ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder '~ig 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 -·----r til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra ki



Jeg er enig i, at ovcnstuenuc.fredninsstilbud tinglyses på min fornævn-
te eje~dQm.0og udon udgift-~~r ~ig.

M.h.t. pantogæld, servitutter og byrder henvises til ejondommens blad i .

tingbogen.
PåtaleborQttigot er nnturfredningsnævnet for Holbæk nmtsrådskreds og

menighf3dsrådet,
Innap , den., l. 1952

, ••• ,,_ 80fu J......
Idet naturfrectningsnævno!; JTlocltagerog godkender foranstående fred-. .

ningsti1bud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 2 .' af...... by, .,sogn.

Det-fr~dede areal er :i;ndtcf,:1etpå "ofedlagtekortskHse.-'fr:p·hvilken'on
" l ,-

genpart bod~~.ponlagt på Qk~cn.

Naturfredningsnævnot ~:or Holbd, amtsr~ldcl(reds,don a It 19.
I_ .. 11......... . ....
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for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.140 af 7/5 1937,§33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.
~- ..-- --_. --- ------- ------ ---- ---- --------

Undertegnede. '1'e'riraBe o

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr.
af ......... by, ••
dette mtr.nr. frede for at sikre den
.fnna,e., . kiFke.

Arealet beskrives således: .... ftftDd. II'n.......,l... .-" tor ~J'k.D

'"sogn at lade .i•••••I..-.
fri beliggenhed af

Fredningen har falgonde Qmfang:
........ , •••••• 11... a~ea1.lt må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller nke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der'kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ik)(e til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jog forbehold~~,~roigTet

t;>."l..'11·~~~"!l'til at foretage nybygninger eller ombygninger. .'•.••,...,.<>''''••

I tilfælde af nybygninger eller Omq~Bnin~~r~~;~>jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbeg~nges,.at\I"6r:·~iæggetegninger til godkendelse for
naturfredningsn~vnet; idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebygs;~lsen'b~dst muligt pa~""r til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirk" ..•
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Jog er: enir.; i, at ovo;,:st'~(n,lG.frGdl1ln~:'::5;;nbud tinglyses på min fornævn-
te e jendom. dog uden udg·if·~ .~V~, Til .z·

M.h.t. pantcgæld1 OiOT\:.Lill.tcer N~ oJrder honvisrs til ejendommens blad i '
tingbogen.

Påtaleberettiget er n<:l.turfrodningsl1ævnet for JlolbæJ, nmtsrådskrods og
menighed srådet.
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• ......"P , den • / 4 19 ,a., '•...
Idet naturfredningsnævnet mo6tager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på

mtr.nr. '5' af 'nft.J18e by,.. sogn.
Det fredede areal er indtl?gnet på vedlagte kortskit'Se ;'''ar hvil.ken en

genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbrok amtsrådskreds, don 1/4 19 S2
I. 1IeU ........

"'t. IlbbSac 8i. kbet•••••
4. 'JI9'l951.
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K O R T S K I T S E
over

terrain af GREVINGE by og sogn.
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Målestoksforhold: CR. 1:2000.
I~: fredede are~ler.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtt september 1952.
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'Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk

tlf. lir. (03) a a II

•

4300 Holbæk, den 2 7 / 5 19 87

REG.NR. 18SL! A
.J " ... J\' Fr. j . nr. 2 l B /19 87

I et hertil indsendt andragende har De på vegne Grevinge

menighedsråd ansøgt om tilladelse til at opfØre en kontor- og mand-

skabsbygning på matr.nr. l ~ Grevinge bYr Grevinge, i overensstem-

melse med et medsendt projekt.

Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornØden i medfØr af

den på ovennævnte ejendom den 11/12 1952 tinglyste fredningsover-

enskomst vedrØrende Grevinge kirke, hvorefter bl.a. de ubebyggede

tt arealer principielt ikke må bebygges, men dog kan tillades efter for-

•••

udgående godkendelse af nævnet, og at der ikke må foretages ændrin-

ger, der kan virke skæmmende for udsigten til eller fra kirken.

Det bemærkes, at Kirkeministeriet alene har kompetence for så

vidt angår om- eller tilbygninger på selve præstegården.

Nævnet har om sagen brevvekslet med fredningsafdelingen under

Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling, hvis svarskrivelse

af 7/5 1987 vedlægges i kopi.

Under henvisning til det heri anfØrte og med bemærkning, at Vest-

sjællands amtskommune har meddelt zonetilladelse den 14/4 1987, med-

deler nævnet herved tilladelse til at opfØre en kontor- og mandskabs-

bygning på den nævnte ejendom i overensstemmelse med det medsendte

projekt.

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra

modtagelse af denne skrivelse kan påklages tiloverfredningsnævnet af

de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder, samt at nævnets

tilladelse ikke må udnyttes fØr efter fristens udlØb, og at tilladel-

sen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato, jfr.

naturfredningslovens § 64a.
SchiØnning

Arkitektfa. Jens Tolstrup
Christensen

Jørgen Skude

4550 Asnæs.



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
Sofievej 4
4300 Holbæk

L

,l VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE
TEKNISK FOR VALTNING

..J Dato: 7 ~1AJ1987

Reference: V. A. journalnummer: Sagsbehandler:

Mogens Berthelsen/cg21B/1987 8-70-21-2-305-25-1987

-e
Fredningsnævnet har ved påtegning af 4. marts 1987 anmodet om en redegørelse for
de fredningsmæssige interesser vedrørende ansøgning fra arkitektfirma Jens Tolstrup
Christensen Aps. om tilladelse til at opføre kontor- og mandskabsbygning på arealet

nordøst for Grevinge kirke, på matr. nr. l ~ Grevinge by, Grevinge.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning af arealer ved Grevinge kirke,
hvorefter bl.a. de hidtil ubebyggede arealer ikke må bebygges, ligesom der ikke må
foretages ændringer i den bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hind rende
for udsigten til eller fra kirken.

Bygningen, der agtes placeret nordøst for kirkegården i udkanten af præstegårdens
have, tilslutter sig præstegården og opføres i samme stil og materialer som denne.
En mindre redskabsbygning på stedet fjernes.

e
e
e

Da de primære indblik til kirken er fra sydøst, vil bygningen med den ansøgte placering
kun på en meget kort strækning fra Engelstrupsvej fra nord og kun i mindre grad

indvirke på indblikket til kirken.

Amtskommunens fredningsafdeling anser herefter ikke den ansøgte kontor- og mand-
skabsbygning for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med

den ved fredningen tilsigtede beskyttelse af kirkemiljøet.

Amtskommunen har ved skrivelse af 14. april 1987 meddelt tilladelse medfør af

lov om by- og landzoner til at opføre den ansøgte bygning •

.1. De fremsendte bilag returneres hermed.

Alle sknvelser bedes stilet til VestSjællands Amts-
kommune med angivelse af V A journalnummer
- ikke til personer

Alleen 15. 4180 Sorø
Postgiro 5036704
Telex 40116

Telefon 03 - 63 33
Mandag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00

., "
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt ·

Landi nspektør
Kristian Gregersen
Flordalsvej 4 A
4520 Svinninge

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F37/05
Deres J.m. 8617

Den 3. juni 2005

Ved skrivelse af 15. april 2005 har De for Am1ette Vallø og Lars Christen-
sen, som ejere af matr.nr. 2 m Grevinge by, Grevinge, ansøgt om nævnets
tilladelse til foretagclse af udstykning fra ejendommen, med hcnblik på be-
byggelse mcd et et- eller to familiehus. Ejendommen er omfattet af fred-
ningsoverenskomst tinglyst den 3. september 1952, til sikring af den frie be-
liggenhed af Grevinge kirke.

Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der i
skrivelse af 12. maj 2005 med fotos, har foretaget indstilling til nævnet. Iføl-
ge Natur & Miljø vil den påtænkte bebyggelse ændre udsigten til kirken fra
nordøst ad Sneglerupvej, hvilket er i strid med den tinglyste fredningsover-
enskomst.

Sagen har endvidere været sendt til udtalelse i Grevinge Menighedsråd, der i
skrivelse af 16. maj 2005 har meddelt ikke at kunne tilslutte sig det foreslåe-
de byggeprojekt. Dette blandt andet på grund af udstykningen s nærhed til
kirkegården, og menighedsrådet betoner på det kraftigste, kirkegårdens ufor-
stynethed. Endvidere vil en ombygning være hindrende for udsigten til kir-
ken fra nordøst ad Sneglerupvej.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at den tinglyste fredningsoverenskol11st forbehol-
der ret til at foretage nybygninger eller ombygninger i tilknytning til det ek-
sistrende beboelseshus, men ikkc omfatter ret til udstykning med henblik på
ny bebyggclse med et et- eller tofamiliehus.
Idet nævnet, overensstemmende med udtalelseme fra Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø og Grevings Menighedsråd, finder, at den påtænkte bebyggel-
se vil være til gene for udsigten til kirken fra nordøst ad Sneglerupvej, findes
der, af hensyn til fredningsoverenskomstens fom1ålsbestemmelse om at sik-
re den frie beliggenhed af Grevinge kirke, ikke grundlag for at imødekomme
det ansøgte.
Nævnet finder sålecles ikke grundlag for dispensation til udstykning med
henblik på bebyggelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

~::::X:) \ - )2J l,'-1- .:::>..:>::> l
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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, 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.

'00

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
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

'e y;epilbagebetales, bvis De får helt eUe is medholdi'1 esQe .
L /f' or I ~ I I

""7/·---<-Ø"~/tf.. ' .- r I/~~I' I
f/,:.' /? . ~~_~(I~ .. .-..z;.....,
Erik Frandsen Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

http://www.nkn.dk
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Odsherred Kommune 
Center for Miljø og teknik 
Nyvej 22 
4573 Højby Sj. 
 
Att.: Kaj Hakon Frederiksen 
kahfr@odsherred.k  
   
   
 FN-VSJ-039/2018 
 MST-511-00491 
 Byggesag 16-1 A/1 A/2 
  
 Den 5. september 2018   
 
        
Ved en mail af 19. juni 2018 har Odsherred Kommune på vegne arkitekt Stig Løcke anmodet fred-
ningsnævnet om at godkende, at Grevinge Kirke og Grevinge Menighedsråd på ejendommen, 
matr.nr. 1a Grevinge by, Grevinge, beliggende Hovedgaden 2A, 4571 Grevinge, må opføre en til-
bygning til præstegården til et menighedshus på 100 m2 og en carport samt tilbygning til en red-
skabsbygning til brug for graveren. 
 
Odsherred Kommune har bl.a. oplyst: 
 

”… 
Kommunens indstilling til ansøgningen:  
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og at 
byggeriet ikke ændrer væsentligt på ind- og udsyn til og fra kirken, og derfor skal indstilles til 
godkendelse.  
Dog skal det bemærkes, at Odsherred Kommunes vurdering er, at udformningen af tilbygnin-
gen til redskabsbygningen er arkitektonisk upassende. 
… 
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser, er kommu-
nen sindet at tillade byggeriet, og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen, 
inden vi meddeler tilladelse. 

 
Arkitekt Stig Løcke har oplyst, at carporten skal opføres som en simpel trækonstruktion med transpa-
rente fast-Lock profiler og med et slyngplantebegroet espalier mod kirken.  
 
Der er for tilbygningen til redskabshuset til brug for graverne foretaget en revision af tegninger den 7. juli 
2018. Ifølge disse tegninger skal tilbygningens ydervægge være i træ. Taget skal have samme hældning som 
den eksisterende bygning og skal belægges med teglsten i samme farve som på den nuværende bygning. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 7. august 2018 meddelt, at foreningen 
ingen bemærkninger har til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnet har indhentet udtalelse af 2. juli 2018 fra Miljøstyrelsen: 
”… 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 99 68 44 68 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:kahfr@odsherred.k
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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 tek-
nisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation 
til det ansøgte eller det modsatte. 
  
Der søges om dispensation til opførelse af tilbygning til menighedshuset, opførelse af carport 
samt tilbygning til redskabsbygning ved Grevinge Kirke. 
  
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningsdeklaration tiltrådt af frednings-
nævnet den 2. april 1952. 
  
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 
  
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-
plantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes transformatorstationer, telefon- og 
telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbe-
varing af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fo-
retages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for 
udsigten til eller fra kirken. 
  
Denne overenskomst er ikke 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 bygningsarbejderne på-
begyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen 
altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke 
unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken. 
  
Fredningsnævnet har ved afgørelse af 27. maj 1987 meddelt dispensation til opførelse af kon-
tor- og mandskabsbygningen ved kirken. 
 
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen herunder en vurdering af arkitekturen af til-
bygningen til redskabsbygningen.  
  
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes 
i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet vedhæftes også som 
selvstændig jpg-fil). 
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke 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. … 
… ” 

 
Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 8. august 2018. 
 
Nævnets afgørelse: 
 
Hovedformålet med den tinglyste kirkefredning er at sikre indsigt til kirken. Der må derfor ikke 
foretages noget udsigtshæmmende eller noget som i det væsentlige kan ændre tilstanden, som den 
var i 1952.  
 
Fredningsnævnet kunne ved sin besigtigelse konstatere, at indsigten til kirken, når man kommer til 
Grevinge ad Hovedgaden fra den nye rundkørsel, er hindret af træer i præstegårdens have; træer 
som gennem årene er vokset sig høje og har lukket for indsigten. For at genskabe indsigten til kir-
ken fra denne side, må der derfor ske en større fældning af træer, således at alene nogle enkeltståen-
de træer bliver tilbage. Udvælgelsen af de enkeltstående træer, som kan blive stående, og de som 
må fældes, kan bedst ske under medvirken af en landskabsarkitekt. 
 
Fredningsnævnet kunne også konstatere, at indsigten til kirken er noget bedre, når man kommer til 
Grevinge ad Engelstrupvej. Her bør nogle få, formentlig selvsåede træer, ved vejen inden for byzo-
neskiltet fjernes, hvilket formentlig kan ske ved henvendelse til kommunen. Endvidere bør nogle 
træer, som har vokset sig høje især omkring redskabsbygningen til graverne også fjernes eller kraf-
tig beskæres. Det samme gælder for nogle birketræer for enden af nogle materialerum ved red-
skabsbygningen. Fredningsnævnet må være betænkelig ved, om nogle rønnetræer langs grusvejen 
fra Engelstrupvej ned til kirken inden for føje år vil lukke for den nu fine indsigt til kirken.  
 
Endelig kunne fredningsnævnet konstatere, at den i 1987 godkendte redskabsbygning til graveren 
ikke er ødelæggende for indsigten til kirken. Heller ikke den påtænkte tilbygning til denne red-
skabsbygning eller den ønskede bygning til menighedsbrug vurderes at ville blive hindrende for 
indsigten til kirken. 
 
Den ansøgte opførelse af en tilbygning til redskabsbygningen til graverne, opførelse af en bygning 
til nyt menighedshus samt opførelse af en carport vil ikke være i strid med kirkefredningsdeklarati-
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onen, ligesom ingen af de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold taler mod 
at give dispensation.  
 
Under hensyn hertil kan nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensa-
tion til det ansøgte. 
 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 
 
I sagens behandling har deltaget Rolf Dejløw og Torben Rahm. 
 
 

Svend Erik Hansen 
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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 væ-

sentlige, 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 efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret 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. 
 
  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Kopi til: 
 
Grevinge Kirke, Kirsten Schwartz, Jens Tolstrup Christensen 
Miljøstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,  
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk. 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
natur@dof.dk, odsherred@dof.dk,  
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj. 
 

mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:odsherred@dn.dk
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:odsherred@dof.dk
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Arkitekt Jens Tolstrup 

Nykøbingvej 174 

4571 Grevinge 

 

Ark.tolstrup@gmail.comArk.tolstrup@gmail.com  

 
       
       
       

           FN-VSJ-051-2020 

        
        Den 11- september 2020   

 

Ved mail af 28. maj 2020 har du på vegne af menighedsrådet ved Grevinge Kirke ansøgt om dis-

pensation til at opføre en carport på et andet sted ved Grevinge præstegård end tilladt ved nævnets 

afgørelse af 5. september 2018 (FN-VSJ-039/2018). Ejendommen har matr.nr. 1a Grevinge By, Gre-

vinge, og er beliggende Præstegårds Alle 2A, 4571 Grevinge. 

 

Af henvendelsen fremgår: 

 

Hermed ansøges om Fredningsnævnets godkendelse af et revideret projekt til carport efter at 

det på provstesynet i forbindelse med indsættelse af ny præst, blev besluttet at carporten 

skulle flyttes ind på græsarealet ved siden af gårdspladsen i stedet for inde på gårdspladsen. 

Jeg redegør nærmere for projektet i vedhæftede ansøgning og vedhæfter desuden Frednings-

nævnets godkendelse af det tidligere projekt. 

 

Menighedsrådet vil selv forestå opførelsen af carporten, da den egentlige byggesag er afslutte-

tog har udbudt projektet efter gældende regler. 

 

… 

 

 
 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94  
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:Ark.tolstrup@gmail.com
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Af selve ansøgningen fremgår bl.a.: 

 

Hermed ansøges om tilladelse til at placere tidligere godkendte carport på græsarealet mellem 

præstebolig og p-pladser.   

  

Begrundelse for ønsket om ændring: Årsagen er at der i forbindelse med ansættelse af ny 

præst, blev afholdt indflytningsgennemgang, hvor Provstiet pålagde menighedsrådet at pla-

cere carporten på græsarealet lige ved siden af den planlagte placering af carporte. Det blev 
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også pålagt at udvide med et redskabsrum og at sørge for et afskærmende hegn mellem adgan-

gen til den nye kirke- og kulturlade og præsteboligen.  

 

Nu har præstefamilien etableret sig og det kan ses, at der desuden er behov for en overdæk-

ning til en kabinescooter, da præsten ikke har kørekort til bil.   

 

Materialer og farver: Alle konstruktioner og alle beklædninger udføres i træ og vil blive malet 

i sort farve som kirke- og kulturladen og med transparent Fastlock PVC- tag, som forudsat i 

den tidligere godkendelse. Afdækninger vil blive udført med zink.  

  

Øvrige oplysninger: Højden på carporten er den samme som tidligere godkendt. Det eneste 

der er ændret, er placeringen og udvidelse af arealet med 11 m2.  

 

Ansøgeren har ved mail af 19. juni 2020 supplerende oplyst: 

 

Hermed fremsendes iflg. aftale, supplerende materiale om udførelse af det afskærmende hegn 

mellem carport og lobby i kirke- og kulturladen. 

 

Hegnet opføres i en højde af 180 cm og udføres som åbent hegn med forskudte brædder på 

begge sider. Detaljer om materialer i carport og hegn er beskrevet på vedhæftede konstrukti-

onsoversigt. 

 

Hegnet afsluttes med zinkafdækning foroven (ikke vist på billedet) og males sort som kirke- 

og kulturladen. Carporten beklædes med ”1 på 2” brædder mod kirken og rundt om udhuset. 
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Eksempel på åben beklædning 
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Kirkeladen er med ”1 på 2” beklædning 

 

Odsherred Kommune har den 21. juli 2020 om ansøgningen udtalt: 

 

Byggesag til udtalelse – byggesagsnr 16-1 A/4  
Ejendommen matr. nr. 1 a, Grevinge By, Grevinge, beliggende Præstegårds Alle 2A 4571 

Grevinge.  

… 

Kommunens indstilling til ansøgningen:  

Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og at 

byggeriets ny placering ikke ændrer væsentligt på ind- og udsyn til og fra kirken, og derfor 

skal indstilles til godkendelse.  

 

Byggeriet overholder umiddelbart i øvrigt byggelovens og planlovens bestemmelser, kommu-

nen er sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sa-

gen forinden vi meddeler tilladelse. 

 

Grevinge præstegård er omfattet af en fredningsdeklaration tiltrådt af fredningsnævnet den 2. april 

1952, som bl.a. bestemmer: 

  

De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes transformatorstationer, telefon- og 

telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbe-

varing af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fo-

retages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for 

udsigten til eller fra kirken. 
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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 foretage nybygninger eller om-

bygninger. 

 

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden bygningsarbejderne på-

begyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen 

altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke 

unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken. 

  

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har oplyst, at man ikke har indvendinger imod det 

ansøgte. 

 

Nævnets formand har foretaget besigtigelse på stedet. 

 

Nævnets afgørelse: 

 

Den ansøgte, ændrede placering og udformning af den tidligere godkendte carport samt opførelse af 

et afskærmende hegn er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilla-

delse til ændring af placeringen og udformningen af carporten samt til opførelse af et hegn, således 

som det fremgår af ansøgningsmaterialet. 

 

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

66, stk. 2. 

 

I afgørelsen har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, 

Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt. 

 

 

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 bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.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 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. 

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