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fltr.nr.

, 71T
ReG. NR. ~~';7 B ~

I~- 51.

Natvrrredni~Bsn~v~ut

l.,:;.r 110::.1)'.11: 1>.w~,

1.• "-1 nr. l/il') ;,.1 ~/5 1937 ~§:J),

•

nejorø kOrn".unl~
30'1] l. ,;r:..:' Di' ~*n~)t,p:M'.!p.riJlrr~:)lld:i"l'n('rklærer sig vllli~

i 2. tlojel'by
dette mtr.nr. fr8d(~

, ,Gl.L;

fS•• 1 'lYr. k ir ]\(j •

Arcalet b~;skrl VC~ ,~{l.l('J '"3;

(gftden:re~l )

Fredningen har f~lg0n~c omf8ng"

7 ~m~"JØJlJm~ln ut'calnt ,ilD. ikl{u llcb;Y{,:G~'3alle:" bepl<lntes merl ndsiGt~~-
t,rlelæggcnde be:)lanLning1 ll6(~~,om der "1011 ~r i·l.kB ,08. C'.I"Jf'..lf:t m~, unh:,we'Js

:J.L'ansformatorstatiolFn"1 tolefo11-· oG ·:,elcgrrl.~rna::,toi:' '<: lignendo (31101' ll[Wc.ifL-

t ~ skurej udsal[;83tador, vOltn,! tJ.::' nehol'lse tJl::"ur p'j)(!v<'l.:>:'l.11gai ':,ousknbo:"

eller lignpndc f31wnhoJsforntj'rroI1dc [con:-':,LllJ(le Do-r ,11~1 :.. e,- l. hulr, :.;{ko io] IJ••

tagen æ~dringer i 'lon !J'] ['o8"..åunoe ~·I.:'c:;t[,!JJ I de~' r:<,n "':..:'1:0 :.Jl;<BI~m('nJ(Jo::"lcr
lnndrende for udsigten til eLLer fro. klrh'Jl.

Denne overensl:clIlst er :'..ld{tl til l11nce:c for, at dem lnjti(llge bobygge::'3L

og boplnntni,g på oJendorn!"wrJ bibehol(lon. lig'38om je1 fo'~b<:,holder mirr."~e't·,,
• ~~Q~

t '- t f' b' ,l ' _'''1Il'1.'1l'il':I;.L a ore-;;age ny J'r;nlngel' e.L Ol ornu:Je;Il.lngnr, ~~l~WI,jJ.i<I"·

l ti lfæ2.Jo cl nybJgI1 inGo:," dlo!' OInhycn; ni,;:~1toll')ø~"J~~~ \I J.11 ig tJ.l :fo:,"u1don
.,,,,F-~w,,

bygn:.nc;sarbnj dorn o p:\'o f J g.ynd e [; et'L f0~S;:"\M~~·'~(.egn inf,\Jr t i.l god l{lllllle J f] e i'l'!'
rl1"1,.j,!··r

~n.tu:::'fredningGnævnet~ idel; ....~~bY'!t~'l)lsen aJ.Lid skal ~ave et sådant ydre. at
~~,w.l~."

bebyggelsen be~,lfnf!t''i'ih passer til o"lc;ivelserne )f:, H:ku 1.'Jlø(Hgt hln'dl'llr........
tldsig·~-t11 eller fra ki.rken.r



-I

V1 - er en ig i, at ovenstående frodningstilbud tinglyses på Y& forr.
te ejendom dog uden udgift for~. oa

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens bl
tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds o
monighedsrådet.

S.jerø eognerM , den 10/1219 !
p.o.v.

1111hil JlIJ'#:'tm ~n.
~ naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

, l •~ .. JII ... ~~\J:'\(I"'I.I,tl.,J!"l~$..l~J'''t(i~~.~.ø:...~ij...''''J f\t ..,.,..~~:,'. ,.n ings tilbud, b ~mm&&''"d'e-''t';''"'''''a-t:''f''.f'f·ea·rl'fi1'g''e'I1>1llv·ti''''''V'æ5:i,~!·'t~·i'·,'Iyse'" på '
mtr.nr. af by,

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken el
ge npar t 'be'd"~'§"J,j,m\TrW~~tr',~t~sJH'i1~j~~~~W/.l'''~~!l9\.'I(1,ll<itf.'».~;1;I~''l:t~~l;n~,~',",,", ".

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, dan 16/2 19'
.1Jærltnt f:Utn.
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Mtr,nr,
REG. NR. j~ ')7 L

I%--~A n m o l d e r
Na ~u.'''l'I'edn iilgsr:C\'nu'"

[er !Iolbælr Arr.·~,

Uden stem~e1 Cl; :;uOy-.' l il..~

J.,.v nr. 1/:0 8..L 7/5 1937~033,

-- ---- - •• - --- ••• - 4 __ _ _.~_ •• _ ••• __ .

orklærer SIg '\lillLg t::l, [.,(.lil C';I,,,:' :3.[ ,1~1' rl~. :?~ or, 21

af $d31>r\ly by: !,.!jtlr,~ .SO'.'. ar lade 'r;, G..,ccE.l ~:f
dette mtr~nT. fredr: ,:for at ~'Lb't, t:e" :fri be1ig~;c!)I1,iu n:-

:3IJ'~r. 1;11'ko.

Aroa\.E:Jt OI3:::;!(J"lVQG dlo,i,'c; 6k~lentt lep':lfplnds O( hA.ven eyd :fOT k1rium.
81W1send" \!lOd k:lrkn1t!inlfm mt"H~n~l":'f O(~ "o'f"dt'!uU.~ nf mtr.nr. 2b (jordlllmoder•

. boligen Glod Byd.
V

FrudningAn har f~ls~ndn omf~n&:
Do bidtil uheb~nSfe,)e nr'euler rr:t. tkl((J b(;by&:g,l3 llI1'Jl" oeplL'r.tOf; m(-I I; urls~:; ',.:.
(.delæggende befle.ncnillg, li,;of'om cJ(H' )'1811.]1" :";:hl ')0, 1l:':"JnleZ' r.l~, anOI'ln(>]2

';·.ransformn:tornta:;;.iol)()T'. to:l.cfO:l .. ae, tel(JgTcl[llIastC'~' . g :l :.gnunce ol18r p[IWo L.,

~, tOG skure; ud.salf,.::l3tE,der; V'){:!~1Q ':..il b()iJOelsfJ elItH" 'l'beJQ;n.ng ai rat]sl:dbcJT

eller lignpndr:: sIwnhec.,,:f:'orsT,yrrorciG cmlb"t;mclc. nor m;l :. dl"L :lulo ..kl:o 5.0 .... )..

tabes ændringc,C' -;, don nu OG[J·.:5.!ll1('le "';.ll.:;k'nd l clf.'~ k,i;1 ·n.I'ke ..~k:~';~m('ndc G~=.c.r
hindrendu for udsig:;on t:!.l n.'.ler 1'1'2. \{iri:0n,kjXXSaudxui'''tkUX.~:ba;C:itt

X-~lntqc~ll"~~}lY'linXinXT:tt:t,' t Xy'y'x".)!y'yt1tXS'lSkDJ2tiUnxcbsqJxBttQxdZ2l'XU~
"V

Denne oV(-J1'unHl{cms't, er ::.l{lr<) til lt~nJ(Jr fOl", at nen hItitj,dir;c bobyggeJf:;u'
og bcplantniT'g 'P~ \l,jendOTlll"'f:n bibeholdos, ligecom jag forboho.luer' r.J:i.g ret
til at fo~etaee nyby[ninCor eller 0m~ygnin~o~.

I tHfælJe Cll' lJ'ybygninl;'~]~ el.Ler o.nlJygl1in~er l"·... jar; villig 'til forJUlu:;

b.vgn:.ngsqrbcj durnc I-'~tboC:;Vl1dcf; ,)'i:; [0re:~æe:&e 'GcgninglJl" tE gl)dhmdel:Je 1'01'
n~,'~u:'1'reclning8nu,'Vn'1t:iuw ... beb:U;~81sel1 altid sIm1 have Ilt [Judan'~ :y(1:i."G, at
uiJbyge(Jlsen bedst mul~.gt pos3er til omgivel[3erne c'g ik1<~J unølligt lnnJror
lnS ton t.:'l lle~ -P r. k' k' lhljt"nron'r.;@o 11~ kun u!~n~ttee til boHclHtbH'ee1

mbn )ilt$ t~1: fithiV'ft'v-l1JtX'·.\f.)uhR\lt III!'l' v"d n'tøJ, rae- e11 et' U.de! .Luet k 6111 ~ent!rE
kirken. D.;'E;n1n4terJ11 ml\ 1..k .. OI,tlffl'UII5 1 OVflr 18 b(lboel~!eB1Qg.
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V1 ~ er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~orfornæv
te ejendom dog uden udgift for ~~ 08

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad
tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
monighedsrådet.

t~"J"rø BOi1'.nerM , den l/V 1219 5~
p. ø.v.

'Ullnm J~~rgelle,n
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på .
mtr. nr. 2. \')C2:f af Ssjel'bl by, B.jtrø se

le~ ;fr~de~.;.....a:ferl e-:>fn dt~~';l.\l-t· på·vedl-ag;\T~.,.~'I"t'S'k'1"t"s'e',.....a'~l'lV'i'!'kEm""-en·

gf)np~:r:tbedes henlagt'-ø. akten·.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den 1;6 2 1956
&:Ir_nte.n.

1 Indført 1 (legbo6en 1:0:- rotekl'88s m'. l'. KnlUllr!bor6 kbftt.mv •• den O.mlilr.l
Tlnrlyeta t1nrbos 13.;1.Se.1tfJt'''l, bl.?'~. A!ct.t.lmlH % nr. 4)7 •

ny. r,unll_An~~1."(!fn / ~ .~
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Rtb. N·R. !22f17
.1h-/1

Mtl" , nr. JI Y) :n () l d e r
N.J.1.1,rir8c1ninesr. DVlJut

io: i;')JLwl: Ar;I~.

Udm: :-tf;mllel ')g Gub~'.::' .:.. ll .•t,

J.,'" :.1' lt;O 0.::: 7/'] 1937 ~~)3"

--_ - - ----- •••••• -. - •••• __ • a ._., _._ ".

"rk1wrer sig vil1L'?; cll: SO;fI U,j ,l" ~'f :nLT.)1;. 'g

nf ~"'jl'lrljY by: :l~J':'t'l~ c"Jl)l [I ~ luud
dt:ltto mtr.nr. frede :Cor Gt GLKr·' (ur. lr,. tJ()li{x~cnh(J,] I'.r

$.j"r~ I{'L~;c"j.

~~Xllt~XxDxDx; ~

fredningen har f~lgundn omfang:

])c hidtil ub()b~'gC'8r1(~ 'IrJ,llu r 11l~. L:-:bJ lJAbYI.:U;l'A (J.'.l,.n" tJ(,pl,lf]'COf' I'!(' (J U'1f;1.~.!.:'>

ode1æe;gellde boplr1ntning. l J,' ('80:11 (lo:' ['o'l.leT ll.xe l-~l rU'Jn.l(J rneni': ~\ntrln{;,'~
r.ranfJformatorotation'J::-', tlllCIOil- ut', ';u':'ogrlifrn:):';CUT .<; l.lcno{'ClJ n2.1ur l)cu3wL ..

tflS skure, udsn.l~8otador; V ")gl1'] u~l b'Jboel(.F~ e L!.. t: I' .:9")( ":Jt' ....Jp; <:.f J"(),]S:{<:I~(.:'

eller lie:npndo sk'Jnh(H1C;fo[,sG)rr():.cie L:,()tJ:..-:'E.n,;(' })c.:" T.~l :,. l]()t :1 t: ll' ·.;;;;l' ::O.L(~-

t nee G wn d r in €:cr l c: on n II bc S·L d'Jrw c .~Ll sto.:1 d} d f:' r lW:l "-'.:"l~o .'1Xc.e::lillende e::'j, (' 1
hindrunde for uL1:;ieten til olJ (JJ" fra l:Jrkc'rL

I'V

Denne overenskolllst er ild{t; tilllllHier for I 8.t .Jon 11.i..Itid:.gu hu1:)~'gis')" rw
of!, bcp1antnlY'e "p E:' a,ipndoTilfl1on bl.beholo,:G: 1igeUOITI j.ra,g fO"I:.abi;i'( '';r iOIoi.& *,'l";'

"W.J flt fQr'~'flsn 11~'~i~~I'r rol) i'~~~lJi':J,~;

l tilfæl,le [t1' Jlybn?;f1i.ncc,:, (3110:(' OflI1'.YL,llln?..:er nI' .io(,; v.~lliG til ::o:--:"'(jn)1

b:r!~n:.n[;snrbp,j durnlJ .r;ftbpo'ndcG .J.t .LureJæcf,'J ·,.ogllinear 'tH godl<\3l1de1:w l •.l'
n~'t;\Ffredni!1G::m::JVJJ()·L. lO(n, beb'ig~~r:Jlsel1 altid slml h8ve ;J"C Cj;;:lan'~yure ~ at

lJnbYGbfJlGen bedst mu1i;:-i; l):Js..~er til ;):n~iVfJlse],,{18 :,~; il.kJ unad1lrt tnm]ror
llds oten L'l 011, '''r'' ~··rk 'n rJ~ 1II~"''!1:·.,,~r,,!,!'l llIfl inr'll'-il~1n 'CI drj.v~s nrhv"rve
Vrf'-'~!,'tr.h",t. S5'7\f t..t.I toJ.L f\t~J !'!llrJI iV·'ll l\l.f,t l<rm ~6't)~r. kirken.



\

\Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævn\
te ejendom dog uden udgift for mig. \

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
m cnighed srådet.

Kl rk. ';1t; foren1....e 'ff:lr dA" 1ndr~ m1ss1~..1 1 :00n~mrk , den 3/' 1956
BU'n.tortt.~[ld. 21, ;{bh. r~.

Mltrthl Jer1t'ttn

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr.'~ af Uqj~ruy by, $uj~rø sogn

~~~:t:'Jfre~;ge">a~eale>~..Jn dpeg~e,~,på VedB.€·tre,o!l~j{!~~~"~i<:trifeh' en
genp~rt ~,es henl~?~ .•,på' aktlt'J.. .

Naturfredn ingsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den 5/:5 19 156
n:·~rllntn.n.

•
Tn"'''øt't 1 dR€bof!en lor r-.t!lknd~ fIl'. l'. f~ol:IUJlSborgkbnt.m.v, den B.lllar.1956.
'Ungl,at.a t:1.nth",~ D,,}. Sej ..rø t bl. ,g. Alet. ~·lt~bit nr. 70')

OVer,l»l' l-',lhl tlr.~"·1./I. ?
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Mtr.nr. )at2~p.2'q.4'ø
Sej~rby bl. Sej~rø s~t~.

TiT
REG. NR. å J. CJ 7 .E --

Anmelder: .z-51
Naturfredningsnævnet

for Holbæk amt.

Uden stempel og gebyr i h.t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.

År 19 5Gd~n .5/6 kl •. 11 holdt naturfredningsnævnet for Holbæk
amt ved formanden, dommer.O. Bærentsen, Holbæk, det amtsrådsvalgte
medlem, gdr. J. Buhr Holm, Samsø og det kommunevalgte medlem for

S.jer. sogn, .cnrcelllGt ~h. !1'r1or H1dsen
åstedsmøde i

Foretoges: Fredning af areal grænsende op til
SflIJ"'rI kirke •

Nævnet besigtigede arealet.
Da'det efter nævnets m=ninc er af afgør~nde betydning at frede

mtr.n~. ,. S.jarb, b~.n'J~te Rø$n

for at sikre kirkens frie beliggenhed, for at værne om kirkens fred
og for i fremt iden at silere kirken mod. for nærgående bebyggelse, så

,. SeJttrby b~loptog nævnet forhandling med ejeren af ovennævnte mtr.nr.,
S~jtrø ~ogn. ~jn~~ Kj~ld8eD , der blev antruffet, for at formå
ham til frivilligt at servitutbelægge ovennævnte areal.

Til stede under sagen var matrikelskort over kirkens nærmeste
omgivelser og tingbogsattest for ovennævnte mtr.nr.

Ejeren, der nægtede at medvirke til frivillig fredning, havde
lejlighed til at redegøre for sine synspunkter, herunder specielt for
de ulemper, der.efter hans mening er forbundet med servitutpålæget.
På forespørgsel, hvilken erstatning han ville kræve for et servitut-

. Si~ ude af stand til at .p~læg af nedennævnte lndhold, erklærede han ,! XH~~X,~!!~!,~xxxxaxl'.
an~ve no~et bestemt beløb .
~x §~It~~!Xe~~Xtan~Xf6~X&!~~~.

Forlig blev forgæves prøvet~s1' 1'.0

~ det påtænkte servitutpålæg ~fter nævnets skøn 1!~f~Xtilstræk-
keligt ved t~Bglysning på ejendommen med respe~tnt~~8.i8.ede tinglyste

. 1 XXX!~t~xr.~,~Y.~XXXXXXXX]CXXXX~YXX~XXserv1tutter, byrder og panuegæld, var rettighedShaverne i ejendommen
,XXD. d l t • 'l d d' tun h..'.1vdelklte t~lvot moot.lk.Ke ln vars e 'ul nærvære n e mø e.

Nævnet optog derefter sagen og afsagde straks sålydende
K E N D E L S E:

Da det skønnes af naturfredningsmæssigne3erø kirke 'mod skæmmende naboskab,' og
vens §l fastsatte betingelser er til stede

oza ~~atemmes:
;,I ~lIJlJ ff,tl'y' SeJ orØaf by og

6dl'. !;.1nl'jr ,;jdl! 4; 1ft D

interesse at sikre
da de i n~turfredningslo-

mtr.nr. sogn
tilhørende
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pålægges følGcl1(l(~ GCl'viLd:

. 1-'''.

, I

må''ikke bebygges eller beplante s m,"uudsigi..Eodelæc;gendebeplantning,
ligesom der heller ilcke P~l arcn.let må an"b:.'ingeutransformatorstation
t~lefon- og telegrafmastor og 'lignende eller opsættcs skure, udsalgs-
stader," voc;ne til 'Dcboclce eller opbClvaring af reaskaber eller lignen
de skønhodsforstyrrende f,enstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer i den nu beatrl(Jndo tilstanll, dor l.an virleo skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken, ljgesom der ikke på area-
let må drives vi'rksomhed eller iøvrigt foretages ndgct, 'der ved røg,
støj, ilde lugt eller ubehageligt skue kan genere kirken. ,

Dette servitutpålæg er ikke til hinder for, at den' hi'dtidige be-
b'ygge1'seog beplantning på arealet bibeholdes.

I tilfælde af ændring af den nu bestående bebyggelse er ejeren
pligtig til at optage forhandling med n~~urfredningsnæv~9t, hvis skøn. "or afgørende for, om nybygninge~ eller ombygninger på det fredede om-
råde må foretages, idet tilladelsen kun kan forventes medde~t, såfremt
en anden placering vil medføre væsentlige bekostninger eller ulemper
for ejendommens drift.

F.or ovennævnte servitut~ålæg, der ,vil være ,at sikre ved tinglys-
ning med respekt af de ejendommen allerede påhv1.1endc servJ.tutter, o4l,.
byrder .~~1i~hvorom henvises til eje:1dom:neosblad i ting-
bogeri; tillægg,es der cjor~n en orstatni.ng på 400, kr., idet servi-
tutpålæget under hensyn til 'e~en(lommens~uvende.J.aesinådElikke skønnes
~t medføre væsentlige ulemper eller at hindre en hensigtsmæssig ud-
nyttelse af restejendo@me~, .

Påtaleberettiget ~r nuturfredningsnævnet for Holbæk amtsråds-
kreds og menighedsråuet.

I

Bærentsen. J.Buhr Holm. !h.Tr1er n1~18.D
" . .Ejeren fi~ straks udl~vcret en,udskrift a! kendelsen o~ blev

gjort bekendt med kendelsens'retsvirkning og med sin ret til ~nden 4
uger fra dato skriftligt at indapke:nævnets afgørelse for Qverfred- (
ningsnævnet, Slotsholmsgade 10., Kbh.lC., såfremt han vil påstå nævnets'
k~ndelS~i~~~ller ændre~.
EJeren uaoad sig be·~D:mkn1.ngstTQ.

Sr:u;c.n .sluttet.·r.1lI91~.r
eekr.

Nærværende frednlngskondelsc bogæres tinglyst på mtr.nr. 3a,2'».2'q
i 4~. S• .1~rbl ' Oej f.lrøaf . by og sogn.

Naturfrodningsnævnet for Ho1}>~.ff\Jj;~iii;dsl den 21;1 19 56
ladt.rt 1 dqbo81ft fC'lz'retskl'tH}ti nt·. lJ. 1talW1~lbOrg k'blt.ro.V, a.n· '0 .1l!ll 19~6.
flnSlyl!lts"nebog lSd. Sejer. t bl. ,a. Akt. skab D nr.207.

Erik Thomsen / S ?
kst.



-REG. NR. ,j~ ~7 .B /J.L

A n m e l d e r: ~,S1
Naturfredningsnævnet

for Holbæk amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.,
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.

År 19~,ti den 5 IC· klo.11 holdt naturfredningsnævnet for Holbæk
amt ved formanden, dommer.O. Bærentsen, Holbæk, det amtsrådsvalgte
medlem, gdr. J. Buhr Holm, Samsø og det kommunevalgte medlem for

~.j~rc sogn, f~rc&)li~':h. ~IlurUt~l~~n
~stedsmøde ~

Foretoges: Fredning af areal grænsende o~ til
::'oJ 'rø kirke.

Nævnet besigtigede arealet.
Da det efter nævnets mening er af afgørende betydning at frede

den ,11\111"1"'41 (·fil loi ~t~.IU'. '~. ;;-OJNt:{ t)y, ~',.jt~l&'11l,I)~li. n.r .r "n uelv.l1)o,
,.ft'!Ma t 1 ~.}ti t c t(~n<1 ø t g 11 tre (fg~iL,(;dllllt

for at sikre kirkens frie beliggenhed, for at værne om kirkens fred
og for i fremt iden at sikre kirken mod for nærgående bebyggelse, så,

~øoptog næynet forhandling med e jeren af ovennævnte mtr.nr.,
4 h ''4~~~~1 , der blev antruffet, for at formå

ham til frivilligt at servitutbelægge ovennævnte areal.
Til stede under sagen var matrikelskort over kirkens nærmeste

omgivelser og tingbogsattest for ovennævnte mtr.nr.
Ejeren, der nægtede at medvirke til frivillig fredning, havde

lejlighed til at redegøre for sine synspunkter, herunder specielt for
de ulemper, der.efter hans mening er forbundet med servitutpålæget.
På forespørgsel, hvilken erstatning han ville kræve for et servitut-
pålæg af nedennævnte indhold erklærede han Si~x~9i~~:~§tan9,ii*~ij~~', ,a han forlangte kr.
aiøi~~$9iiit~R~a~em~xi,~ix~!x'i erstatning een gang or al e •.

Forlig blev forgæves prøvetf1r./·r~~
~ ~ ~~~X1.~Da det påtænkte servitutpålæg efter nævnets skøn slkres tilstræk-

keligt ved o~nglysning p~ ejendommen med respekt af allerede tin~lyste
a- n3.nn~)l'''.'' X~lIl~ !'')t%:ltlf1f\C pe'Jt7.:'W~xx'Jt'Jr~";l(~ ~ 1f:W Y'l""~':'!XI' 1,k:Userv~tutter~ byrder o~ pante~æld~ var rettighedshaverne i ejendommen

X7lX'-:.lI!J(:iX'lU{:,;~,,:XX1f;';lI'r!l' ..:(,:-:~::t1{.,.'f~)l'- ny,ikke indvarslet til nærværende møde.
Nævnet optog derefter sagen og afsagde straks sålydende

K E N D E L S E:
," Jn~ det' skønnes af naturfredningsmæssig interesse at sikre~"~~.kirke mod Skæmmende naboskab, og da de i naturfredningslo-

vens §l fastsatte betingelser er til stede
,. e.Svl?t) e m m e s: t}aJu's

mtr. nr. tlJlaaPllln&f~rld ~~hdflt .i~:i '.l ..I' ()i: bf ::tP§[l(ten sogn
tilhørende



pålæt;ge3 .fø:"rre1:(h sal'iT:ik,t: ~en it.'lullt.l~tlJ(ml v:1r'.itr.nr. 'o
rognlt l'.n Ut1.it!ltUJuf l, u in e~.h:t:elllolt

, f'i'..-

mAikke bebygges elle~ beplante~ med utis~gtsodelægg9nde beplantning,
ligesom der hnller ~~ke p~ al'e~let lli~ anbrin3GL t~rulsformatorstationer
telefon- Og telegrafQas~er og ilcnonJe ellG~ o~sæ~t:8 skure, udsalgs-

J

stader, vo~ne til'~~bo~1~0 eller u~b~vQring a: redsk~ber eller lignen-
de skønheuafors'Lj:crende gens'Lt~'lde. Der må i det tJele ikke foretage s
ændringer i den nu iJe S'Gåe nde 'i; i lstand I del~ kan vir1{O 3kæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fl"a !7irken: 'ligesom der ikke på area-

r • '
let må drives virkl:iomhed eller iøvrigt foretages r.ot1et, 'der ved røg,
støj, ilde lugt ellor ubehageligt sleve kån genere l<irken.

Dette servitutpålæg er ikke til hinder for, at den hidtidige »1f-
"~~~t~~s~~beplantning på arealet bibeholdes.

)

J

For ovennxvnte servitutpålæg, der.vil være at sikra ved tinglys-
ning med respekt af de ejendommen allerede påhvilen.;le servltutter, lo·'
byrder t;g~pt1rt'nfiMt131se', h'v'q:comhenvises til ejendommens blad, i ting-
bogen,' tillægges der ejoren ,on crstatnir,g p~~ lCKl kro, idet servi-
tutpålæ~et u,nder hensyn til 'e,-,endomnens ::i.l1vendelGesmåde H:l<e skønnes
at medføre vOJsentl.jeo ll~em:per eJ.] Cl' at hirJc}rtJ en hensigtsmæssig ud-
nyttelse af reste~rndoffimGn,

Påtaleberettlgo'c er nn.turfreqningsnævnet for Holbæl: amtsråds-
kreds og menighedsrådet.

Bærentsen, J < Buhr IloJm.
~jeren fik ..~~:ruks udleveret ~n ,udskl'ift af kendelsen of?;blev

gjort bekendt med ~endelsons rets~irkning og med sin ret til inden 4

uger fra dato skriftligt at inda.nke'~·nrovnets afgørelse for overfred- !

ningsnævnet, Slo'Gsholmsgade la, Kbh. K., -såfremt han vil påstå nævnets .....
kendelse tilsidesat eller ændret.
Ej eren ~~iiihi,1f~j".!JC~~~~·u\lUars~g oe'te;!lkn~ngs'tia.

Sag(:D sJ.,W;;);et',
o;:. .t~4.1iJ r.

lj.~r.

af
Næ~vOJr.~ndefrednin~skcnaels~ beaærec t~nGly~t nå mtrrnr.
!J'JJ8 IJ~ ~,. ~J""'~u -

by oe sogn.
Naturfredni.n~~nrevnet for Holbe31camtsrådf:!tredsl den I 19



•
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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. ~'J..~? B l

A 11 m e l d tJ t' /1b-~
Natl-.::' fr8dn in~stjævnu t,

for ilolL::ek Ar:I~.

Uden stempel o~: gulJy:::- l h ..-""

L," nr V;O .:t_:~ !i,:; 19~'i·,§.5: .

.- - ...... __ . -- ..... _ ... __ ._- ..--. -_ .. , .... -- .... _.--._.- . -.~ _._ ...

nrklwrer GiG vlll~1S ·~:.l; riO~1i uJ(~r u.f :n'l.l",n:', ~~

af Seje:rby I)~', S"J":t·" 8'),',,, Il!, L:l(,U ej l, :J':i.~'~8.1,,~

detto mbr.nr. fredrJ ,:fo.' a"L ,:;:j,r(" (18n id. hJliC:r~r::i'l'j"'(~ u.c SsJl?rø kir e o~ for

Arealet bl~fjl<TlvCL stlhd,"s', den eÆl. ~O Ilt bng" og 5 m brede jordotri' ml'
der bl!lTt'nlls •• nt mt:r.nr. ~8 ll:o(l V1H't O( ~:r mtr.!)}:,. ;~ !uod U&t.

',-,

Fre~ningen har f~lGende n~frn,g: I

~'t'-~~~?"~~ :J.ToalfJ t :nå ~ k '{t ....)()byf:{~(' s '.1:'.1 er b,,)lu!l' (]:3 meel urlS1L :,,;._
0dtJlæggcmdo beplantning, li~,,(:3o!T1 df.,r ~Iellrc ll,,\c pfJ 2.l'ua:"u t må anbr::.n[(,s

ran sf ormfl torst.at iO!1I'a', 1; c l ofo[l·- oe ',;ull: L~l'<I ·[r.l:l s tfJl" '. t~ l:~L:lCn cl u e 11e r. på~.:;!:,t.-
1.0. s skure r ud salg~1si,,?_d er', vag",] '~J l bqboE]ls':J nll,)r -,p'ocv9:::'iTl[ ai I'edsk..ltu1'

eller 11gnpnd0. sk'Jnhf~dsforGtyrroJido l'n'1f.4~8"',(;f' -UHl' m[, l (ju"t i1oJ~U ::.kl<o .fO:i.~l..

-r.ages ændringer". Gon nu IJeslåunrlu ·;I.l':~U;1C, Jer ka:l \i~.:rh:() '3ko).nm('ncle olJ.<'1

hindrende for udsigteT' til l!l].(lr .:'r.:1 l<ll'~<l"l

D.mne oV('Jren::;~<Ofl1st er il:l:>: +i.l l1.'ndHr for, a'l, dcm .'nc.ltidlge b0bJ"gg.~~.8',

og boplantn i:-'8 ')8, o.k ncJornml:ll b.Lbeholoc:c" lig/380m ,Icg ':or"'h'hoJ.-Uer '!nig :;:0 l
~ . _' llfiW r.\ ......fi1.- ..J

til at foretage nybygnin[':ur o:':..ler o"lcygnlnc:,'t', i»'"~:,,.,
'iiJo'"

l tilfælde "l.l JJ~rUY~;'1i.nl.!n'~ eller )JOhY~'Gtfi~"ur jUl; villj.g "uil fo""j.nr:n:1
~.,;tJ;A.

bygn ..ngs'3.rbej durn c P:JJ) (·,:"YIl(l ,JS a"~ JI~·tt1:tlggEi tug.l inger bJ.:I. b,j(] kend UL;8 I u)"
.....,);.~~

n:Jtu:fredningsDr.2Vl'j(]t) .id~.s.",,).).eb'yg~(]ls(.~J E'ltid sl{aJ havo Clt sådard, ydre, at
~..l .....~

1:)(Jb~Tggnlsen bedst 1lW':r~gt pns:,er til ~)mF_!iv(jlnerne -:g 11:ko llnø(Eijt lnD,;yur
.... Ølo .... •••

udsigbon t~r] er ..':'ra kll'ken.~~
" .~

'.



Jeg er enig i, at ovenstående frodningstilbud tinglyses på min fornæv
te ejendom dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens bladtingbogen.
Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og

m enighedsråd et.
Sej l!'rø øOem'åd, 8-31.'11'8 , den 7/ 6 19 !Hi

Wl11ttm Jør&unr.@n
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. ~s. af Se3erby by, S"JtlJr... SOf))~Ifred~de ar,~al ~r in dtegnet på"V~-di'agte~-k-e-KBM"b~e'r--e:f-h'\o-rl1ro"t1-t:rn'" ,_
genpart bedes henlagt p~ ak~cn.(

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den l~ 6 19 56
&erentofJo.

Indtlll"t 1 d618bogen for ret"ltrede m... lJ • .lA lun:1~')r6 kbøt,a.v.,
1'lnt~l)'tetl ·'\1n5\1°8 bl). eet3IJrbyI kl. 'o, Akt.elr:llb t nt'. 98.

!lv. i.unl:-AnJor~lI'n / s ?

den l' • .1un
\°150



REG. NR.:l~ ~ 7B !!!-

K 0 R T S K I T S E
over

terrain af SEJERBY BY, SEJERØ S5GN.

\
r~

I

1
1
\

:1' \\iL
\ \

Målestoksforhold: 1:4000
fredede arealer

Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, februar 1957.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02297.06

Dispensationer i perioden: 08-07-1997 - 24-11-2005



"FREDNINGSNÆVNET
for ·Vestsjællands Amt-

~.

Modt::J.1j8t:
Skov- ar; i\l ..l, -- • ,rt:)l~~n

Roskilde Stiftsøvrighed
Palæet
Stændertorvet 3 A
4000 Roskilde

REG. NR. 21~l· C? to.

Dato: 8. juli 1997

Reference:

EBN/JJ
J, nr. :
F.261l997

Ved skrivelse indgået den 30/4 1997 har stiftsøvrigheden ansøgt om nævnets tilladel-
se til ombygning af eksisterende bygning i forbindelse med indretning af graverfaciliteter i
en tidligere hestestald på matr. nr. 2 f Sejerø by, Sejerø. '

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har i skrivelse af 17/6 1997 bemærket:
"Ejendommen ligger umiddelbart syd for kirkegården, jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet
af fredningsoverenskomst tinglyst den 8. marts 1956 for at sikre den fri beliggenhed af Sjerø
Kirke.
Ifølge overenskomsten 'må bl.a. de hidtil ubebyggede arealer principielt ikke bebygges, og
der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæm-
mende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Overenskomsten er dog ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på
ejendommen bibeholdes, ligesom der forbeholdes ret til at foretage nybygninger eller om-
bygninger. I tilfælde af nybygninger eller ombygninger skal tegninger forinden bygnings-
arbejderne påbegyndes forelægges til godkendelse for fredningsnævnet, idet bebyggelsen al-
tid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke u-
nødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.
De udvendige bygningsændringer ved ombygningen består i den nødvendige facaderegule-
ring med nye vinduer og døre. Efter ombygningen vil bygningsanlægget fremstå som i dag
med eternittagbeklædning og hvidkalket facade.
Umiddelbart vest for den omhandlede bygning opføres oplagsbåse på ca. 19 m2 og i 1,2 m
højde udført af jernstolper og try~imprægnerede planker.
Amtet finder herefter intet at bemærke til ændring af bygningen og opførelse af oplagsbåse
som beskrevet, der ikke anses for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i
strid med fredningens formål".

Nævnets afgørelse.
Idet de ansøgte bygningsændringer ikke findes at være i strid med formålet med den

den 18/3 1956 tinglyste fredningsoverenskomst meddeles det, at nævnet i medfør af naturbe-
skyuelseslovens § 50, stk. 1 tillader etablering af de ansøgte graverfaciliteter i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger. og beskrivelse.

• Miljø- og Energiminj~tcrict
Skov- og Naturstyrelsen
J,IIt. 3N 1996 -/ / S'Ihl/ V- C-'(('Cl / I,

SkomagerræJAleh .!lIf• 4700 Næstved

Yy
Telefon 53 72 06 62

( 53 72 73 38 )
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den 'dag, afgørelsen 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 påklagede afgørelse, med mindre
klage myndigheden bestemmer andet. //~.

:2!m. . . ~ /7 g~~
Hr~ib%en ,/ ~il'i/Neergaard Annette Dahlerup

j-

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted Kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle
Arkitekt m.a.a. Michael Madsen, Algade 52-54, 4500 Nykøbing S
Sejerø Menighedsråd vlBørge jensen, Lynggården. Gniben 1, 4592 Sejerø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleeen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100 Ringsted



"
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Vestsjællands Amt
Natur & Miljø
Alleen 15
4180 Sorø

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. Fl18/05
Deres J.nr. 8-70-51-301-

1016-2005

Den 24. november 2005

• Ved skrivelse af 4. november 2005 har Natur & Miljø for Sejerø Missions-
hus v/Ejvind Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse til at udskifte tagbelæg-
ningen på missionshuset, beliggende på matr.nr. 3 g Sejerø by, Sejerø, ad-
resse Sejerbyvej 2.

Ved sagens fremsendelse har Natur & Miljø udtalt:

"Ejendommen der er omfattet af fredningsoverenskomst tinglyst den 8.
marts 1956, for at sikre den fri beliggenhed af Sejerø Kirke, ligger umiddel-
bart nord for kirkegården.

Ifølge overenskomsten må de hidtil ubebyggede arealer ikke bebygges eller
beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på
arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i
det hele ikke foretages ænderinger i den nu bestående tilstand, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Overenskomsten er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og be-
plantnng på ejendommen bibeholdes. I tilfælde af nybygninger eller ombyg-
ninger skal tegninger forinden bygningsarbejderne påbegyndes forelægges
til godkendelse for fredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et så-
dant ydre, at bebygelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unø-
digt hindrer udsigten til eller fra kirken.

Der ansøges om at udskifte den eksisterende tagbelægning af røde "flade"
tegl på missionshuset med røde B7 ternitplader.

Amtet finder intet at bemærke til udskiftning aftagbelægningen som ansøgt,
der ikke anses for at være i strid med fredningen s formål eller med bestræ-
belserne for at fastholde miljøerne omkring landsbykirkerne."

~\- \ 2Jt I L[ -':;':;):J 1
lq0
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.' Nævnets afgørelse:

Udskiftning af tagbelægningen på missionshuset ses ikke i strid med formå-
let med fredningsoverenskomsten tinglyst den 8. marts 1956. Nævnet tilla-
der derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, udskiftning af
den eksisterende tagbelægning af røde flade tegl på missionshuset til røde B
7 etemitplader.

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 påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

/'\
-r/ I \

.H7~f-g_e_b_etales,hvis De ,~~~ delvis medhold iDO,ri ,:frJ~
FIWJmmg Jørgensen R?fJ ~~~ t-~/\

I

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted kommune, Rådhuset, Højvangen 9, 4470 Svebølle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 418 Sor

g~~~~~n9.''gt,~t~:~~ O v. 2005
""" Sonja ~ /

Q' S.

http://www.nkn.dk
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Kalundborg kommune 

Teknik og MiljøNatur og Miljø 

Holbækvej 141 B 

4400 Kalundborg      
       
       
       
       
  
     

        F  45/2014 

 
        Deres j.nr. 326-2014-176135 

 

        Den 23. juni 2014   

 

        

 

Ved en mail af 20. juni 2014 har Kalundborg Kommune fremsendt en ansøgning om tilladelse til at 

bygge et vindfang til Sejerø Sognehus, matr.nr. 3g Sejerby, Sejrø, beliggende Sejerbyvej 2, 4592 

Sejrø. Det oplyses, at huset tidligere har været missionshus, og at der ifølge et fotografi fra et 

ukendt tidspunkt tidligere har været et vindfang til huset med samme placering som det vindfang, 

der nu ønskes tilbygget. 

 

Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 8. marts 1956 med følgende bestemmelser: 

 

De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og te-

legrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring 

af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages æn-

dringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til el-

ler fra kirken. 

 

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på ejen-

dommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygnin-

ger. I tilfælde af nybygning eller ombygning er jeg villig til forinden bygningsarbejderne påbe-

gyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid 

skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt 

hindrer udsigten til eller fra kirken. 

 

 

Nævnets afgørelse: 

 

Den ønskede opførelse af en lille tilbygning er ikke i strid med kirkefredningsdeklarationen, lige-

som ingen af de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold taler mod at give 

dispensation.  

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 

og forretningsordenens § 10, stk. 5, at meddele dispensation til den ansøgte opførelse af en lille til-

bygning i forbindelse med nedrivning af en ældre erhvervsbygning.  

 

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

66, stk. 2. 

 

 

Svend Erik Hansen 
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Klagevejledning. 

 

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

nævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt, så vidt 

muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjael-

land@fredningsnaevn.dk, 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 afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttel-

se af natur og miljø, og      

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vareta-

ger væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interes-

ser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et 

gebyr på 500 kr. 

 

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

klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af geby-

ret. 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 ge-

byrbetalingen 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 klagenæv-

net, 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 projekt-

tilpasninger, 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 afgø-

relse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.nmkn.dk/
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før 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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Kopi til: 

Sejerø Pastorat, v. sognepræst Jørgen Pettersson, jp@km.dk 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling,  kalundborg@dn.dk,  

Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk  

Kalundborg kommune, Teknik og Miljø, John Sparsing, john.sparsing@kalundborg.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 

(natur@dof.dk), 

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling kalundborg@dof.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg  

 

mailto:jp@km.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:natur@dn.dk
mailto:kalundborg@dn.dk
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk
mailto:john.sparsing@kalundborg.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kalundborg@dof.dk


 KOPI 

Sognepræst Jørgen Petterson 
Sejerbyvej 12 
4592 Sejerø 
 
jp@km.dk 

       

       

       

       

       

     

        FN-VSJ-021/2018 

        Jf. FN-VSJ-45-2014 

 

        Den 25. april 2018   

 

        

 
Ved en mail af 12. april 2018 har De anmodet fredningsnævnet om på ny at tillade, at der bygges et  
 vindfang til Sejerø Sognehus, matr.nr. 3g Sejerby, Sejerø, beliggende Sejerbyvej 2, 4592 Sejerø. Det 
er ved en tidligere ansøgning af juni 2014 oplyst, at huset tidligere har været missionshus, og at der 
ifølge et fotografi fra et ukendt tidspunkt tidligere har været et vindfang til huset med samme place-
ring som det vindfang, der nu ønskes tilbygget. 
 
De oplyser, at det ikke før nu har været muligt at fremskaffe penge til byggeriet. 
 
Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 8. marts 1956 med følgende bestemmelser: 
 

De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og telegraf-
master og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber 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. 
 
Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på ejen-
dommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygnin-
ger. I tilfælde af nybygning eller ombygning er jeg villig til forinden bygningsarbejderne påbe-
gyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid 
skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hin-
drer udsigten til eller fra kirken. 

 
 
Nævnets afgørelse: 

 
Den ønskede opførelse af et vindfang til Sejerø Sognehus er ikke i strid med kirkefredningsdeklara-
tionen, ligesom ingen af de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold taler mod 
at give dispensation.  

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand på ny i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til den ansøgte opførelse af et 
vindfang til Sejerø Sognehus.  
 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 
 
 

Svend Erik Hansen 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
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 væsent-
lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
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Kopi til: 
 
Miljøstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk, 
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk.  
Kalundborg kommune, Teknik og Miljø, dto@kalundborg.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
natur@dof.dk, kalundborg@dof.dk,  
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 
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