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Afgørelser - Reg. nr.: 01954.02

Fredningen vedrører: Kirke Helsinge Kirke

Domme

Taksationskommissionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredni ngsnævnet 06-11-1952

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR.. Iq 5Y ri 1.

N8,tur fredn ~ng ~nævnet
for Holbæk Amt.

Uden 'stempel ae 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 •

•• . . ~.Jj~?~
Underteg11ede'f)0Qi(rmGOl'M t'(')I' iUJ'a.t:l i101'J1.''l8Gf OO,3f1 1:

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. la OU ~va
af &". llølcingø by, OU sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beli8genhed af

.~. Hel:v:l,r/Go kirke.
Arealet besk'rives "sål~des: V~O"...J?donø .(UI~tt)1rAo on't'ånh)',plcdEI

øct :!ht' llut~on 0(:. :Co.~O.J-tcZ'r:;ns Udcmor:Jt'l:to~øG bn.w ~ ~Qtt ku-Jttf.l • d.v"o.
h01i3 øtr.mr. 8()o. OG ~n bt"1mie (~ m1l:r.n1'. la 1:leBl".;.t)oot Bf at1t'1t.a-QirJ~r ~
~)lØl Gt ott'.n:r. 2cetø ø4l'tlilæl O;; rDtt'.N:". ltl'ø ncm.1CJtro)..

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede arealdr.må ikke bebygges eller beplantes med ud-

o sigtsødelæggende beplantning, liges~m der heller ikkb på arealernø
må anbringes trans~ormator~tationbr, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure" udsalgsstader, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskab~r eller lignende. skønhedsforstrrrende genstande.
Der må i det he le ikke foretage s ærrdringer i den nu be stående til-
stand" der.l(an virke skæmmende eller hindrend~ for udsigten til eller
fra kirken.

•

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige be-
~yggelse og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbe-
holder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til
forinden bygnirrgsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til god-
kendelse for naturfrednirrgsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have
et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne
og ikke unødigt hindror udsigten til eller fra kirken.
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m.b ..t~ L)antø~d. æl'\1~..tutto;, Otl buJ'dor hOnvtOOD tu. er~,nlh':l-lL'lOnal

Q1afl :l t:L"lCboOtlo.

Sålænge det pågælde~de areal administror~s af de kirkeli~e myn-
digheder, træffer kirkeministeriet dog cfter indhentet erklæring fra
fredniIT~snævn~t afgørelse om n~placering af bygninger på præstegårds-
jorden' og tillige om selve byggeplanen -cordis~e, for så vidt bygnin-
gerne skal benyttes til driften af præstegårc1cns jorder, til brug for
præsten eller i det hole tjene kirkelige formål.

Jeg er enig i, at ovenstuende frodni~gstilbud tinglyses på m~rr
fornævnte ejendo~ dog uden udgif~ for mig.

Påtaleberettiget er naturfrec1ningsnævnet for Holhæk amtsrådskreds
og menighedsrådet.

:' ,\ , den::; Al 19 !la'
p.a ..v, I. G101fb3.

Idet naturfrectningsnævnet modtage~ og godkender for~nstående
froc1ningst,ilbud,bestommes det} a:t,frnuningen vil være q.tJ,ysepå mtr.
nr. 1n. og ~ af Kl-. ifel~ø b.yI C(lt sogn.

Det fredede areal er indtegnet p~ vedlagte kartskitse, af hvil-
ken em genpart bedes henlagt på akten.

~aturf~ednipgsrrævn?t for'Holbælc amtsrådskrcds, de~G' /J,1,19!S;!
tdkJ3.la:r. .

C1Jt.
o ven s t li 8 D Cl o tUtrsdeo r.dl

KU'ko HelsitleQ men~!1ØclOZ'dd.
Johs.sønnaon •. ll10ael U101rw.1. Vemel'"Jonoen. lIm1l Chr1.euøeae
SS8fft4 Hanæn. U1cbaol ;Pou1~u:a. I.b. L.... Dt

»2lWenelb3ørs:.nSSbedllld4.
B1ChaJ'd talnOb. Alma Ban.a. Olaf' løsen"n. Ola9W.a.
II.Chl". len.aeon. ..... a. "'1.1."-
Bel". IlIDnl·sho4ø.al
Carl J~UUI8D. IQSl1.4 IHlaøn. .e.~t ~"'.. løeIa1 Cbr1stianE~r
H.I. I ....elfllln. ItRgeDPedel' h4el'.n.

l.ar. 2, 1601194

Bl •
•tittiA'etiltifJ!lf ••f.DI~lnlf ft~ta!R1f8I1ilaIJollt.aiRf~l~·.om .ervitu1
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• KORTSKITSE

over

• terrain af KIRKE-HELSINGE by og sogn.

•

fra Gørlov

til Bild so

• ålo stoksforhold : ca. l: 4000. ~~ frede de arealer •

:laturfredningsnævnot for Holbæk ant, september 1953.•
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

__________________ 

 

 

År 2014, den 13. marts kl. 14.30 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af dommer, 

Svend Erik Hansen, Retten i Holbæk, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, 

Ørslev, og det kommunalt udpegede medlem Mads Olsen møde på Søndergade 3, 4281 Gørlev, 

Kalundborg Kommune. 

 

Der foretoges: 

 

F 9/2014: Ansøgning om dispensation til en tilbygning på matr. nr. 1a Kr. 

Helsinge By, Kirke Helsinge, beliggende Søndergade 3, 4281 Gørlev, 

inden for kirkefredningen ved Kirke Helsinge Kirke. 
 

Der fremlagdes:  

 Mail af 17. februar 2014 fra Kalundborg Kommune med ansøgning om opførelse af en 

carport og et redskabsskur på Søndergade 3, Kirke Helsinge, 4281 Gørlev 

 Naturstyrelsens udtalelse af 24. februar 2014 

 Mail af 5. marts 2014 fra Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg 

 

Mødt var: 

Karen Dinesen, kirkeværge i Drøsselbjerg sogn 

Aage Lindø, medlem af menighedsrådene for Kirke Helsinge og Reersø sogne 

 

Der foretoges besigtigelse og ansøgningen blev gennemgået. 

 

Der ansøges om tilladelse til at opføre en carport og et udhus på i alt 2,80 m x 7,80 m. 

 

Fredningsnævnet bemærkede, at der var opført en ny sognegård og fik oplyst, at huset er opført i 

2013 til fælles brug for Kirke Helsinge og Reersø sogne. Huset er bygget, hvor der tidligere var en 

ladebygning, og der er givet bygge- og ibrugtagningstilladelse, men de mødte kunne ikke oplyse, 

om der er søgt dispensation fra fredningsbestemmelser til nybygningen. 

 

Fredningsnævnet anmoder derfor menighedsrådene og Kalundborg Kommune om at få tilsendt 

dokumentation for, at der er søgt om eller givet dispensation til den nybyggede sognegård. I 

benægtende fald skal der snarest om lovliggørelse af byggeriet. 

 

Fredningsnævnet spurgte, hvilke farver carport og udhus skal males i, og om taget på bygningerne 

kan være et tag med hældning. 

 

På ejendommen er den 6. november 1952 tinglyst en deklaration (Pastor Exner-fredning) med 

bestemmelse om:  

 

”De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende 

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- 

og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller 
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opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke 

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

udsigten til eller fra kirken.” 

 

Kalundborg Kommune har udtalt, at der er tale om et mindre byggeri som ikke vurderes at ville 

påvirke kulturmiljøet for landsbyen Kirke Helsinge eller det fredede område omkring kirken og 

præstegården negativt. Det ansøgte vil ikke kunne opleves som værende i sammenhæng med 

kirken. Kirken er placeret højere i terrænet, og det ansøgte vil være beliggende imellem 

eksisterende bygninger. 

  

Naturstyrelsen, som har ydet fredningsnævnet teknisk bistand, har ikke haft bemærkninger til 

ansøgningen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg har meddelt, at man ingen indvendinger har imod 

byggeriet. 

 

 Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Opførelse af den omhandlede carport og udhus vil ikke være i strid med formålet med 

fredningsbestemmelserne og heller ikke med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 

nævnte hensyn. 

Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af en 

carport og et udhus som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med den deri i angivne placering samt 

på vilkår, at carporten får et tag med en hældning, som harmonerer med tagene på præstegården og 

de øvrige omliggende bygninger, og at taget belægges med tegl eller er tilsvarende materiale i 

samme farver som præstegården og den nybyggede sognegård, samt træværk på carport og udhus 

skal være i samme farver som træværket på præsteboligen. 

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

66, stk. 2. 

 

Rolf Dejløw          Svend Erik Hansen         Mads Olsen 
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Klagevejledning. 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og 

Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og 

Miljøklagenævnet. 

 

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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 500 kr. 

 

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 

modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 

påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 

måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen. 
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er 

udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kalundborg kommune, Svetlana Bargheer 

Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

Kirke Helsinge Menighedsråd, Inger Jensen og 7238@sogn.dk 

Formanden for Præstegårdsudvalg, Karin Dinesen, dinesen@mullerupgaard.dk 

Danmarks Naturfredningsforening og lokalafdelingen i Kalundborg 

Dansk Ornitologisk Forening og lokalafdelingen i Kalundborg 

Friluftsrådet, Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup 

Anders Ditlevsen, anders.ditlevsen@gmail.com 

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 4100 Ringsted 

Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 
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