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Undertegnede bestyrel8~
for kirtelig
torenlag tor Indre .18810D
i Danmark ertl~rer
slg villig
til,
som e3er af matr.or. 2d at Re~.
Taastrup b7 og 80P, at lacse et areal at dette matr.nr. frede, for at
sikre 4en fri beliggenhe4 at &~e 'fas8trup kirke.
A.realet beskrives .nedes: iZi8stonshusets bave syd tor kirken.
lrec1n1ngeD har f4Dlgen4e omfang:
Arflalerce al ikte beb,.gg_ eller bepløntea Gled udslgtsJØdelrtfggenc1e
beplantnlDg. lig.sOll cler heller tkke p! arealerne aA anbringes tr8Dfitorm8torstatloner,
teletoD- og telegraf'master og lignende eller opst:ttes ekure, uClsalgssteder,
iSboder. "ogne til bebeeiae eller opbevarlDg af' rectslcaber eller lignende filtermec1Btorstlrrende gens tønd.e.
U.r al 1 c1et hele ikte foretages a.ndrlnger i den nu beståecde
tilstaAC1,
cler k.an virk.e skinmende eller hlnd.reode tor udsigten til eller tra
kirken. I tilf~14e af brand eller Iledrlvning a! grunden ikke atter
bebnges.
But;yAle8l1 ~or kirkelig for.i~
ror den indre aiS810D 1
Danmark forbeholder elg dog ret til
at foretage -en uav14else. at clet på
aatr.nr.
2cl ef HMJeTaaetrup opfi'rte mlssior.&! bus. i<:let
clog er
lndfoætlet
ced, at ØD eventuel udv14elee ar den for tiden Vlaende
bygning tuD keD ske efter trednlngsD~~~etB godkendelse. Foranlediget et
forbudet
.od. at bebygge grunden efter en br8lid ell er ned.rivning skal
besv rele8n for DEYI'lte forening
udtale,
at den kW! teD gå ind pi
denne del at fredningen.
dersoll clet ottetllge
1 'tllt.lcle
af brand
eller nedrivning
køber grunden. ld.et torei11Dgen Ikke enslter at etA 80.
ejer af en gNDd, den itte tan anvende.
For freclniDgeD kaYH iDgen erstatning.
Bestyrelsen
er enig l, at oyenstAende f'rednlngstilbud
tingl188Ø
pl torDtt:"YJlte eJenCSOa., 408 uden udgift tor bestijrrelsen.
Påtaleberettiget'
er trednlngsnWftlet tor ~benhavæ amtsrrlCSskrec1s
og menigh.ec1sråd.et -ror Be~e TaastNp kirke.
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nl Tere at 1788 pi .. ~r.
ar. 24 ~ Ra~. !'autrup b,. og .op.
Det fredede areel er indtegnet pi 'Ye41agu tort,
at hYllket eD
genpart be4ea heDlast pi akteD.
Frecmlng8Dnaet
tor KebenbaVDB amtsrA.<1skrec1s, d eD 19/5 1952.
Ohr. Erikaen.
Chr. Hauch.
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I clet et undertegnede to røDing tagne forbehold ør lDdsk,7dlliAgeø
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Kirkeomgivelsesfredning parkeringsplads og containerplads
Høje Taastrup Kommune har på vegne Høje Taastmp Kirkes menighedsråd ansøgt om di
spensation til etablering afparkedngsplads med 22 pladser og containerplads på ejendommen
matr. nr. 1 Høje-Taastrup, Høje-Taastrup, beliggende vest for sognegården Kirkegårdsvej I,
2630 Taastrup. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnæv
net. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:
—

Sagens oplysninger
Erednings/brhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst indført i dagbo
gen for Københavns Amts sondre og Amager Birk den 18. december 1952.
Af fredningsbestemmelseme fremgår blandt andet følgende:
“Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsodelæggende beplantning, ligesom der
heller ikke på arealerne må anbringes transfonnalorstationer, telefon- og telegrafmaster og lig
nende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring afredska
ber eller lignende slwnhedsforstyrende genstande. Der må i det hele taget ikke foretages ændrin
ger i den bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.”
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Internationale natzrrbeslci’uelsesområder

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansogers ejen
dom.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Styrelsen for vand og naturfonaltning, der yder tek
nisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og
DOF
Høje Taastrup kommune har udtalt sig til støtte for dispensation, og vurderet, at anlægget vil
give en mere rolig visuel oplevelse end de nuværende parkeringsforhold.
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget af
miljøministeren) og Vagn Sørensen (udpeget af Høje Taastrup kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.
Fredningsnævnets afgorelse
I medfør af § 50. stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud
førelse af projektet, på vilkår af, at containerplads etableres med omgivende raftehegn, der
frildt skærmer for containerne.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefdsten
er udløbet. eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyltelseslovens § 50, stk. I.jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud
nyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.
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Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Styrelsen for Vand og Naturforvaitning. Danmarks Natur
fredningsforening, Frilufisrådet og Dansk Omitologisk Forening.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljoklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgænge
lig for myndigheden i Klageportalen.
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 af
gørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyitelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va
retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på
ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De
betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf
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fet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnæv
net for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljoklagenævnet, som
træffer afgørelse om. hvorvidt Deres anmodning kan irnodekommes.

Kl agegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljoklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug afbetalingskozi inden klagen afslut
tes på Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis
I) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren rar helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist. manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljoklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er inedgået til at behandle sa
gen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
I) der er indledt forhandlinger med afgorelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el
ler
2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljoklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til
bagebetale gebyret, feks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren
har haft et afgorelsesudkast i partshoring.
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