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Matr.nr.l-a Reerslev by og sogn.
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Anmelder:
Fredningsnævnet for Roskilde
amtsrAdskreds m.v.

r
-I J '

! • I'

D E K L A R A T ION.

Undertegnede menighedsråd for Reers1ev-Vindinge sogne 8estemmer

herv~d, at der pålægges ejendommen matr. nr. l! af Reerslev by og sogn,
." r" ~ 'A"' \', • ~ .. ' , ;.( :'1 I ~ -r j ~ t'

tilhørende ~ævnt~, ~e~igh,fl~15r~dn.fø1g~_1l~~'s~nri tut: 'c,

På præstegårdsjordei;~es~ 'for 'præstegårdshaven må' inden for ea

afstand af 100 meter fra kirkegå,rdsmuren inge,rinde opføres i#.~ninger t
',>!,

af nogen som helst a~t, herund~~ boder og ~te, ligesom der ejhe1ler

her må anbringes' t~~nsformato~tationer, ~~i~~eller ~gnende.
":'i ~ ~I l

Påtaleberet~ige\\~~.k~r~eministeriet o~ Fredningsnævnet for
Roskilde amtsrådskred; m.v.

Reerslev-Vindinge menighedsråd,
Betty Nielsen PoulIsraelsen.
Ingrid Thomsen. P.Jensen.
Irma Strange. Åge Hermansen.
Ejnar Olsen. Frejlev.Nielsen.
Chr.l'ørgensen.

,4~n30 / 3 1957.
1ge J~,:neen.
Kri stin~ Larsen.
Ulla C.Holm.
Ninna Andersen.

•. .~
Det tilt)~es, at nærværendeJfridningSdeklarationt~glYSe5

som servitlltstiftende på matr.nr.ll--aReerslev by og SOgl':'dog med
følgende forbehold~ $"

"Sålænge det pågældende areal administreres '.afd~f'~.'iirkelige
myndigheder, træffer kirkeministeriet uanset fredningsd~kla~atio-
nen afgørelse om nyplacering af bygninger på arealet og tillige
om selve byggeplanen, herunder til- og ombygninger, for så v~t
bygningerne skal benyttes til driften af præstegårdens jorder, til
brug for præsten eller i det hele skal tjene kirkelige formål.
Fredningsdeklarationen bortfalder i det omfane, arealet måtte
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blive inddra~~t ~~aer KlrKeg~rucu •
.ki~~1nisteriett den 2l.februar 1958.

P. M. V. . ~" ( ,I ,
E.B.

M.G.Petersen.
fEksps.

. -_r.. ("I ': ' ... '
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./l\\~· • I

Begæres tinglyst som serv~tu~~tift~~de ,-.It~ matr. nr. l-::a:"Blev
og sogn med de af kirkeministeriet under 21/2 1958 trut~~torbeho1c
Fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds ro. v. tden 25Jj"'t.'t.95S.

Aege Schmidt.
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Indført i dagbogen for Roskilde retskreds deri'~~/81958.
Lyst. Tingbog:' bd'; X·IT.J~yr::i\k~~ 'skåb iR ~r-Ji'4',;t ~1f o :
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Afskriftens rigtighed
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A f s k r i f t.

D e k l a r a t i o n. J
Undertegnede sogneråd for Reerslev-Vindinge sogne bestemmer her-

ved, at der pålægges ejendommen matr. nr. 2 af Reerslev by og sogn (sko- i
I

lelodden) følgende servitut:
På den del af grunden, der ligger mellem muren o~ing Reerslev

kirkegård og skellet til matr. nr. 7-a Reerslev, samt på grunden vest f_j)
kirkegårdsmuren i en afstand af 100 meter fra denne må ingensinde oPfør~,\
bygninger af nogen som helst art~ herunder skure, boder, transformator- II,J
stationer, master eller lignende. ~

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Reers1ev-V1ndinge sogne
og fredningsnævnet for Roskilde .amtsrådskreds m. v.

Reers1ev-Vindinge sogneråd pr. Roskilde, den 19/8 1952.

Aage Jensen.
---------000--------

Afskriftens ri~iighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRlDSKREDS M. V., den 2;l/t) 19J2.

fr~i1.'
/
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Modtaget I fnKJnlngastyrelsen REG.Nl /8 ~S-

17"M.~ v{~__ .
U D S K R I F T 'fi! fredningsregisteret ~1

til orienleril1Y ",I
Q"I."2 -ti'"' a hf4/.

\

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

..

a f

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

S.bt

Ar 1986 den 13. marts kl. 14.00 afholdt Frednings-

hus, hvor da foretoges:
nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Høje-Tåstrup råd-

F.S. 13/1986: Ansøgning om tilladelse til
opførelse af velfærdsbygning

2 b Reerslev.
ved Reerslev kirke - matr. nr.

Kirkefredning.
Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer l. Heide-Jørgensen.
2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul

Jensen.

3) det af Høje-Tåstrup kommune udpegede medlem afnævnet, Ejvind
Thomsen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af lo. september 1985 fra Reerslev sogn Menighedsråd
v/formanden, Erik Ring Hansen, til Høje-Taastrup provsti med
påtegning.

2) skrivelse af 21. november 1985 fra advokat Erik Nordqvist til
nævnet med påtegninger.
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• 3) fotokopi af deklaration tinglyst den 3. oktober 1952.
4) 3 kortbilag.

5) indkaldelse.
6) skrivelse af 25. februar 1986 fra Københavns amtskommune,

teknisk forvaltning, til nævnet.
for Høje-Tåstrup kommune mødte ingeniør Per lund.

for Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen,

mødte Arne Olsen.
for Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte

landinspektør Ole Nørgaard, der bemærkede, at han i dag tillige

giver møde for fredningsstyrelsen - 5. kontor.
Reerslev sogn Menighedsråd var mødt v/formanden,

Erik Ring Hansen og sammen med advokat Erik Nordqvist og land-

skabsarkitekt, konsulent Torben Michelsen.
Arkitekt Erling Jessen var mødt sammen med arkitekt

Bo Greiffenberg.
Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, havde

meddelt, at de ikke"ville lade sig repræsentere, idet de på

amtsrådets vegne"ikke havde bemærkninger til sagen.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.

Arkitekt Erling Jessen gennemgik den til sagen frem-

lagte beliggenhedsplan, der indebærer, at de to bygninger - hver

på ca. 55 m2 og ca. 4,50 m. høje - placeres på det fredede områ-

de. Denne placering nord for kirkegården er den eneste rigtige

og er valgt efter mange drøftelser med Kirkeministeriet og Provsti-

udvalget. Den indebærer, at kirkemuren friholdes, idet eksiste-

rende skur m.v. nedrives. Bygningerne ligger i den kortest mu-

lO.



I
•
~
J

1";

:
;']
I:,
l ej

-1

•
I,
l!
I

~

lige afstand fra kirkens hovedindgang. Arki~ekt Jesse~ pegede

videre på, at det er et krav fra myndighederne, at der etable-

res toilettet også til publikum og gode arbejdsforhold for gra-

veren •

Per lund, Høje-Taastrup kommune, udtalte, at man

er af den opfattelse, at der principielt ikke bør dispenseres

fra fredninger. Han oplyste, at der foreligger en plan om etable-

ring af en udvidelse af kirkegården syd for kirken, og at denne

plan bør medtages i overvejelserne vedrørerrde andragendet om

dispensation fra fredningen •

Advokat Erik Nordqvist bemærkede med tilslutning fra

menighedsrådets formand og landskabsarkitekt Torben Michelsen,

at disse ~laner ikke realiseres de 'førsle 15-20 ir~ og at man.

in~til der skal ske en udvidelse af kirkegården, ønsker at fri-

holde arealet, der i dag henligger som en hestefold.

Arne Olsen, Danmarks Naturfredningsforening, lokal-

komi.teen, udtalt~. at man ikke lle! "-91e~ 'for -'pl.aceringen, ,~r.€'

" s li l led E: "I:' n ,.r æk k E- 'k r a vom, a t d e r ikk e s ke te in d greb i b ep l 8 n t -

I~"llgen heller ikke ved kørsel med container til den foreslåede

containergrav.

Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet og Fred-

ningsstyrelsen, bemærkede, at man ikke kunne anbefale det an-

søgte ~verfredningsnævnets praksis viser, at dispensationer

fra LInerfredninger ikke tolereres. Hertil kommer at der fore-

llggc! andre muligheder for placeringen af t \gnil. .ne - sy," -Ir

kj rkegårdsmuren umiddelbart i forbindelse m~'l pal, f:ringsplad"

ser
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Nævnets medlemmer voterede:

Hovedstadsrådets medlem udtalte, at han kan gå 100 %
ind for andragendet, idet den foreslåede placering er den eneste

rigtige og fornuftige af de bygninger, der kræves opført af myn-

dighederne.

De øvrige medlemmer udtalte, at bygningerne må antages

på hensigtsmæssig måde at kunne placeres uden for det fredede om-

råde, uden at kirkeomgivelserne skæmmes.

Der vil være at træffe afgørelse efter flertallet.

Andragendet kan herefter ikke imødekommes •

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andragerne

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af:

Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte

foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, og at

klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Poul Jensen. Ejvind Thomsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 14. marts 1986.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 6??6 44
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I.tl&Ide-JJensen
ctvlldommer
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