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Mtr.nr. '\H_ a ~ ~ j'H ~ 1 A 1 dn m e e r:
o,g (ae :f"øUend.v bf og COiQ. -:v

I ~ 'B-Naturfredningsnævnet
REG. NR. ~gs 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 9 O V E R E N S K O M S T.
~------- --------------------------------

Undertegnede fIllenelev .~ eenlgbedoll4
erklærer sig villig til, som ejfJ~ 9.t.tJll..1:t;;.11.Y. .. ~ ~ ...O, ,.. ..... rUIfIIIpLa.... ft.~ I" _.-=...... _af J.llenalev by,.. sogn/at ade JC D'II _ ••
~.mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed ~f

føUeMl.., kirke..
Arealet beskrives såled:s: ~er.lQl8p1adeea 08 areå1.~ købt tJl

1d.rke8lrilU4Y14.1 •• v~n fOl" kirk.n.

•

Fredningen har følgende omfang:
lIIiItJliIMllil .......... areal e" må il,kebebygge s eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå area1e t 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 udsi~ten til; eUEn fra l<irken•

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendbmmen bibeholdes, ligesom jeg ~ofbeholder ~1g ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.. ,....

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at'iorelæg~e tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævn~~, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelse~ bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten"iil eller fra kirkon.



Jog c~ eniG i, at ovonst~cndc.f~udningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom. dog ·uden udGiJ~ for m~g.

M.h.t. pantogoold) 8eTvituttG~ og ~yrdcr henvises til ejendommens blad i '
tingbogen.

PåtaleberQttigct er nnturfrednings~ævne~ for Holbæ~.nmtsrådskreds og
menighedsrådet. J.u..... , denD It 1912

....... UlntJOl... RaM a.e... .
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, a:tfrecln.ingonvil være at lyse på
mtr.nr. 6 .. 08 6 a. af J'.u.tn4.. by, .. sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vodlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Ho1br3k nmtsrådslcreds, don.Q/4 19".........
Jet tUt __ •• ' ...... r~de 1llN~'" __,.....• m_~

Iltl"". " at ..... 6 •• QPlG.. r.u~ .. " • ..••
.&1rkeataldezt.n .... 10. ,... .. 1"'_,...... .'.

tftt'? &"'c.
·bJe •

..,.t. .e"ebete ar. lJ. hlwulMlW , ....... a.y•
••. 1'111ø,_.~""'AI"',
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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 •
......-----_ ..--- -- ----------- ---- ---- --------

Undertegnede . Ina Gel'4a Ot'.UMU1, fad" 01_
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 6i
af 1.111.11.. by, OS sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

r.UeD8ln' kirke.
Arealet beskrives således:' .....b.-ae ~ 'ftot •• Uot (lllltr.Qr. 6aø

~c1 ~ .. ~ al .a liAle N-4 " i fQl"1.a!ID&t1 •• al .atee"fIU., al ... bI''''
SNIld, , 'el•• til O0.. 1 's•• 1 1dfte•• _
.r.ukU 1M " at.a 1 l '."-Pl" "au.•. eat' .al ...
bile .a••nt. anal.... u. f.~'. 2 l"""•• , "r.ar. ,..••• ,,"kel.

I
l

el

Fredningen har følgende qmfang: .
.. i_*.i ,. area1t1 må i~ke bebyggos eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, )igeGom der heller il,kePCl ::lreal~ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, uds~l~ss!ader, vor;ne til ~ebo?lse ellor opb1varing af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende ~enstande. 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 ikke til hinder for, at'den hidtidige b~byggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg fOJ;"behO:ta"er:"~igret /
til at foretage nybygninge~ ellor ombYBning~r •.,·,.',...'" -'

I tilfælde af nybygninGer eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne pobogYDqcs at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsn~vnett idet bobyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebygg~.1sen bedst muligt passer til omgivel 3rne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.
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Jog o~ enig 1, at o7cnstucnJe.frrdningstilbud tinglyses pA min fornævn-
te ejendom.dag·uden udgift for m~~" .

M.h.t. pantegæld; servitutter cg byrdo~ honvises til ejendommens blad i I

tingbogen.
Påtaloberottige t er ml'~urfrednj ngs'1ævnot for Holbælc nrntsråd skrcds og

menighed srådet.

r.u.al .. , den .it .• 19,.
i.natt .....

. Idet naturfredningsnævnct modtager og goC::kender foranstående ,fred-
ningstilbud, bestemmes det, ai fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. t1 af "U.." .. by, ., sogn.

Drt ~;:Medf ~re.~l ,er :t~dtc~;l!!t" på vedlagteu·'k·orts:'k,its.e" Jl{~y..!.J~~nen
genpa't ..·'1:i~deshElnla:gt på akten'; , .

Naturfredningsnævnet for H<;>lbrakamtsrådskreds, den a.l .. 19tl2
,..-.u....
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Mtr.nr. A n ID e l d e r:

• 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.
~---- o .... _

Undertegnede '.llenøle. loaaaJld
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ...
af '.ll.ul.. by, O. sogn at lade · b
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

r.lleD81ev kirke.
Arealet beskrives således: ne1acet bVor 5.-a3-eteD«D er aab.a.t Ol d••

f1ftf.sit 4.1 at .t,.... 6 ••• .uea ...~.n.1.iU E801ll11'1&ttOS _4...
Fredningen har følgende omfang:

... )'.i1iji .... I••UI'~areal., må ikke b~bygges eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligeDom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber. ,
eller lignende skønhedsforstyrrenda ,genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, den kan virke skremmende eller
hindrende for udsigtAn til.eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbehol~~~.~ig Tet

.\ll&:t':!Il""'"til at foretage nybygninger eller ombygninger. ,......,:.,...~,.,,:,,_<
~r~\rJl,..}:.l

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygning rbejderne påbegyndes .at:'eire'iæggetegninger til godkendelse for. ,
naturfr ningsnævnet~ idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst"muligt passer'til omgivelserne og ikke unød~gt h~ndrer

"A >" tudsigten" til eller fra kirken. "
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... c:: eniG i, at ovon3ti~cIl110.frednings u ilbud ·tinglyses på JG fornævn- .

te ejendom. dog udan udgift for mig.
M.h.t. pantogæld, ser~i~utter og byrder honv1scs til ejendommens blad i I

tingbogen.
Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og

menighe dsrådot.
I

\
l_I

'ell.d... ,den. , .• l~
.• rill 01_.

Idet naturfrepningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være Ft lyse på
mtr.nr. ... af J.U.ul.v by, Ol sogn.

Det fredede areal qr indtep,net på vedla;gte ~(;rrtskitae, af.",hv,i1.kenen
i . .

genpart bedes henlagt på ak'G::Jn.

Naturfredningsnævne t for Holb,"'karntsrådnkreds, den '''' l~
t. 1.u..1'•.-..
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REG. NR. J g Sf, IS Y.-•
KORTSKITSE

over
terrain af FØLLE~lSIEV by og sogn.

--
---------~ til Egernarke

• xl byggegrund frasolgt 6i (omtalt
i dc::laration dette mtr.nr. vedr.)

til Særslev

,I.'
I

---fredede arealer.ca. 1:2000.Målestoksforhold:

• Naturfredningsnævnet for Holbek a~t, september 1952.
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REG.NR. \&'sS.o 1-
UDSKRIFT AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

s MOdtaget;
kov- oq Naturstyrelsen

~.6 AUG. 200,
År 2002 den 9. juli k!. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden dom-
mer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf Dej-
low. 0rslev, og Jet lokale medlem Henning Olsen, Eskebjerg, mQ1c' ~A
Bjergsted kommune. Q ~Nli:T
Der foreroges :

F43/02 Ansøgning om opførelse af mandskabs-
og redskabsbygning samt etablering af
parkeringsareal ved Føllenslev kirke på
matr.nr. 6 i og 6 ag Føllenslev by, Føllen-
slev, der er omfattet af fredningsoverens-
komst tinglyst den 3. september 1952 og
den 9. januar 1953.

Mødt var:
For menighedsrådet for Føllenslev kirke formanden Niels Mathiesen og
kirkeværgen Hans Nielsen tillige med landskabsarkitekt Birgitte Finck.
For Karsten Rønnows Tegnestue ApS arkitekt Ole Laugen.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø arkitekt Jørgen BirkedaJ.
Danmarks Naturfredningsforening og Bjergsted kommune samt Skov- og
Naturstyrelsen var indvarslet. men ikke mødt.

Kirken og dens omgivelser blev besigtiget. Projektet blev forelagt. Det
blev oplyst, at bygningerne vil blive sænket lidt ned i arealet, således at de
syner mindre set fra vejen. Terrænet stiger dog fra kote 24 ved vejen til
kote 26 ved sydsiden af bygningen. der vil hæve sig ca. 6 meter over ter-
ræn. Mod nord vil der være en sokkel på 40 cm. under den nordlige lave-
ste del af bygningen.

Birgitte Finck bemærkede, at det er hende der har foreslået den nu ansøgte
p-plads, herunder på skråningen op mod kirkemuren. Hun erkender at p-
pladsen vil være synlig, i hvert fald de få timer hvor der er kirkelige hand-
Iinger, med den følge at der vil være biler parkeret.

JvJrgen Birkedal bemærkede, at han finder, at det nuværende meget smuk-
ke indsyn til kirken fra vejen bør bevares. Det bør derfor overvejes at flyt-
te parkeringspladserne på skråningen længere mod syd op mod kirken og
bagved eller på linie med den etablerede tjørnehæk til den for godt 50 år
siden etablerede udvidede kirkegård.

Dette område blev nærmere besigtiget og alle tilstedeværende fandt, at det
er en god ide, at en del af kirkegårdsarealet inddrages enten til parkerings-
areal eller til kummer og container til brug for kirkegårdsgraveren. Arealet

_ skal i så fald nedgraves mindst 1,5 meter, i plan med mandskabssbygnin-
gen.

Skov- og Nattlr~t,YT.elsenOI
J.nr. SN 2001 - Id/'I.f -00 )
Akt. nr. 5'3' .J;1ifi'



Ir.

Repræsentanterne for menighedsrådet og tegnestuen anmodede om nævnets
principgodkendelse af mandskabs- og redskabsbygningens placering samt
retningslinier for parkeringsarealet.

Nævnets medlemmer voterede i enrum.

Nævnet meddelte herefter i princippet at være indstillet på dispensation efter
naturheskyttelseslovens § 50, stk. l, til opførelse af den ansøgte mandskabs- og
redskabsbygning med den ansøgte placering, dog at denne ønskes sænket 40
cm. i terrænet, det vil sige til kote 25,60 i den sydligste ende, dette under hen-
syn til at undgå sokkel ved bygningens nords ide og for i det hele at få et lavere
terræn på pladsen ved bygningen. En placering af parkeringsareal eller contai-
ner og kummer på den nordlige del af den udvidede kirkegård med nedgrav-
ning af dette område til samme terræn som fornævnte plads kan anbefales. Par-
kering på skråarealet op mod kirken findes ikke at kunne tillades og tilkørsels-
vejen fra Kirkemosevej ønskes om muligt rykket længere mod vest for at beva-
re størst muligt græsareal foran kirkemuren og herved opnå det bedste indsyn
til Føllenslev kirke. Et parkeringsareal som ansøgt vest for tilkørselsvej en kan
godkendes, men bliver lidt indskrænket af hensyn til forannævnte ønske om til-
kørselsvejen.
Nævnet ønsker et samlet gennemarbejdet projekt med skitser og tegninger
for såvel bygning som parkeringsareal inden der meddeles endelig dispen-
sation til projektet.

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.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
medmindre klagemyndigheden bestemme.>r.......~_L

~ /-;;--
Heimmg Flem1~1Jørgensen~ /

, '//
'./ '

Kopi af kendelsen sendes til:
Karsten Rønnows Tegnestue ApS, Jernbanevej 18, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Bjergsted kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle

Udskriften n r
Dommeren .~I' eq5e:~ ....'5 AU&. 2002

Spnja . an$en '" /
\ ...., / ass. "-----.-,---



~lJL~~l'1~jLU
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Arkitekt Ole Laugen
Jernbanevej 18
4300 Holbæk

• På vegne Føllenslev menighedsråd har De ansøgt om nævnets endelige god-
kendelse af opførelse af mandskabs- og redskabsbygning samt etablering af
parkeringsarealer m.v. ved Føllenslev kirke på matr.nr. 6 i og 6 ag Føllens-
lev by, Føllenslev, der er omfattet affredningsoverenskomst tinglyst den 3.
september 1952 og den 9. januar 1953.

Sagen er blevet behandlet på et nævnsmøde den 9. juli 2002 og der blev fra
nævnets side fremsat en række krav og hemærkninger til projektet. Nævnet
tillod i princippet det ansøgte, men ønskede et samlet gennemarbejdet pro-
jekt med skitser og tegninger af såvel bygninger som parkeringsareal inden
der blev meddelt endel ig dispensation til projektet.

Ved skrivelse af 23. juli 2003 med tegninger og skitser har De forelagt et en-
deligt projektforslag for nævnet.

• Da det imidlertid ikke syntes at være i overensstemmelse med det af nævnet
skitserede i mødet den 9. juli 2002, blev sagen sendt til udtalelse i Vestsjæl-
lands Amt, Natur & Miljø.

I skrivelse af 8. oktober 2003, vedlagt bl.a. "gældende tegning", dateret den
30. august 2002, har Natur & Miljø bemærket:

"Fredningsnævnet har ved brev af 22. august 2003 anmodet om en udtalelse
over et revideret projektforslag, idet dette ikke synes at være i overensstem-
melse med det af nævnet skitserede.

Projektforslaget var ikke vedlagt brevet og amtet anmodede den 28. august
2003 Ole Laugen fra Karsen Rønnows tegnestue om fremsendelse afprojek-
tet.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F82/03 jfr. F43/02
Deres J.nr.

Den 4. februar 2004



Da den fremsendte plantegning af august 2002 over udeanlæg er fuldstæn-
dig tilsvarende tegning fra forprojektct af februar 2002, og projektet således
ikke i overensstemmelse med det aftalte på mødet den 9. juli 2002 bad amtet
den 29. septembcr 2003 Ole Laugen om at undersøge sagen og fremsende
den reviderede plan visende en ændret udformning og bearbejdning af area-
leme mellem bygningen og kirken. -

Med brev af29. september 2003 modtog amtet gældende plantegning til
brevet af28. august 2003.

Den foreslåede parkering på skråarealet op mod kirken er udeladt og tilkør-
sesvejen er rykket længere mod vest, således at størst muligt græsareal foran
kirkemuren bevares.

• Der anlægges herefter et mindre parkeringsareal med græsarmering vest for
tilkørseslvejen samt syd for bygningen.

Amtet finder herefter, at det reviderede projekt med gældende tegning til
brev af 28. august 2003 er i overensstemmelse med det af nævnet skitserede
i sit møde den 9. juli 2002".

Overfor Dem har nævnet gennem Natur og Miljø herefter bcmærket, at det
fremgår af den "gældcnde tegning", at der i forhold til det oprindelige pro-
jekt og i forhold til dct af nævnet på mødet den 9. juli 2002 skitserede yder-
ligere er sket den ændring, at kummer er flyttet fra en placering syd for byg-
ningen, til en placering umiddelbart øst for bygningen og at der er skitseret 8
parkeringspladser syd for bygningen. På "gældende tegning" er endvidere
ikke angivet kotcr på terrænet.

• På vegne menighedsrådet og Dem har landskabsarkitekt Birgitte Fink, med
skrivelse af 20. januar 2004 tilsendt nævnet endelig plantegning med
punktkoter, tegning nr. 11, revideret 20. november 2003. Aftegningen frem-
går, at mandskabs- og redskabsmmmets sydlige ende er beliggende i kote
25.55 og at de 8 parkeringspladser i ejendommens sydlige del nedgraves til
kote 26.25.

Nævnets afgørelse:

-)

Det ansøgte projekt suppleret med det nu forelagte projekt, jfr. fornævnte
tegning nr. 11, revideret 20. november 2003, ses ikke i strid med formålet
med den den 3. september 1952 og den 9. januar 1953 tinglyste frednings-
overenskomst.
Nævnet tillader herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, op-
førelse af mandskabs- og redskabsbygningen samt etablering af parkerings-
areal m.v. på ejendommen, i overensstemmelse med de tilsendte tegninger,
senest nævnte reviderede tegning af20. november 2003.

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, 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 påklaged
medmindre klagemyndigheden bestem r'O ,,~ .
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/ ".,/ff)nl.mgJørgensen
I ' /(j;/

Udskriftp,I'"lS rigti
Dommere . .

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted kommune, Højvangen 9, 4470 SvebølIe
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
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