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År 1954, den lo. december, afsagde overfredningsn~vnet på grundlag
nf mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1146/53 vedrørende fredning af areEller grEnsende op til
Bregninge kirke.

r den af fredningsn~vnet for Holbæk amt den 12. maj 1953 afsagte
kendelse, som er et led i den n~vnte fredning, hedder det:

"Du det skv.mnes af naturfredningsmæssig interesse at sikre Bregnin-
ge kirke mod skæmmende naboskab, og da de i naturfredningslovons § l
fastsatte betingelser er til stede, bestemmes:

llil bræmme af matr. nr. 7f af Bregninge by og aogn beliggende
nordøst for kirken i en afstand af 5 m fra kirkegårdsmuren og i hele
7f's længde, hvilken ejendom tilhører arbejdsmand Sv. Nielsen, p'§lægges
følge~de servitut:

Arealet m~ ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødel~ggende
lJeplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke
foretages ændringer i den nu bestående til~tand, der kan virke skæm-
mende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken, ligesom der
ikke p~ arealet m~ drives virksomhed eller iøv:rigt foretages noget,
der ved røg, støj, ilde lugt eller ubehageligt skue kan genere kirken.

For ovenn~vnte servitutpålæg, der vil være at sikre ved tinglys-
ning med respekt af de ejendommen allerede påhvilende servitutter,
byrder og pantehæftelser, hvorom henvises til ejendommens blad i
tingbogen, tillægges der ejeren en erstatning på O kr., idet servi-
tutp~lægget under hensyn til ejendommens anvendelsesmåde ikke skønnes
~t medføre væsentlige ulemper eller at hindre en hensigtsmæssig ud-
ny~L01se af restajendommen.
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Påtaleberettiget er naturfredningsn~vnet for Holb~k amtsrådskreds

og menighedsrådet. II

Kendelsen er af 8jeren indanket for overfredningsn~vnet, som den
24. april 1954 har besigtiget arealet og forhandlet med den pågældende,
del ikke ville udtale sig om størrelsen af et erstatningskrav og
sluttelig bem~rkede, at han ønskede erstatningen fastsat ved taksation.

Overfredningsn~vnet har herefter i henhold til naturfredningslovens
§ 20 forelagt taksationskommissionen erstatningsspørgsm~let til afgø~
Tclse på grundlag af den i kendelsen fastsatte fredningsservitut.

Taksationskommissionen har i henhold bertil ved en den 31. juli
1954 afholdt forretning, under hvilken ejeren erklærede sig villig
til at fjerne det på grunden ved kirkegårdsmuren stående asketræ, fast-
sat erstatningen til 50 kr., herunder indbefattet erstatning for fjer-
nelse af det n$vnte træ.

Da overfredniI~gsnævnet kan tiltr~de det i kendelsen anførte samt
don ved erstatningens fasts$ttelse trufne ordning vedrørende fjernelse
af et asketræ, vil kandeIsen v~re at stadfæste med de af det foran-
stående føleende ~ndringer. Et kort nr. Ho, 108 visende dot fredede
areal el' ved.h..~ftet n'Drnrende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Holbæk amt den 12. maj 1953 afsagte

kendelse vedrørende fredning af en del af matr. nr. 7f af Breb~inge
by og sogn stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer.

I erstatning udbetales der arbejdsmand Sv. Nielsen, Bregninf~,
kr.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.----

overfredningsnævnets sekret~r
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