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FREDNINGSNÆVNET>



•
•
•

A rr m e l d e r:

, ~ r

Naturfrednings~ævnet
for Holbæk Amt.

,Uden stempel og 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 I.1 S T •-----------------------------------------

.. Un?er}cgneqe me~1Bh0~øra4 for G1crslcv oocn
erklærer sig villig til, .som ejer af ~ pr,stert~I~onmtr.nr.
af 'Glc"o1oV' bY', 0(; sogn at lade et areal
dette mtx-f.nr•frede for at sikre den 1'ri beliggenhedl af

G1crSlev kir-ke.
AreaJe t"be skrive s såle de s:

10.
af

. "

, , ...
P%t1eteCux-deno heVe: OL~CaNsplodø øYtl tor de·t ~do ~uchus•

Fredningen har følGende omfang:
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges ~ller beplantes med ud-
sigtsødelæggende bdplantning, ligesom der hel!er"ikke på arealerne
må anbrirlges transformatorstati~ncr, telef.on~ og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure" uc?salgsstct'dd'r:vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber erler l~gnende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer l den nu beståonde til-
stand ,.der. kan virke skæmmendo eller hindrondo for ud sigten til eller
fra kirken. ..

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

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til
forinden bygninEsarbejderne p~begyndes at forelægge tegninger til god-
kendelse for naturfrcdningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have
et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne
og ikke unødigt hindrer udslgtan tll eller fra kirkon.

• .~I ..J~'I,



S~længe den til præstcembede~.hørende have moa garasp~aas sam~
den del af præstegårdens areal, der liggor i umiddelbar tilknytning
hertil administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkomin,jj-
steriet afgørelse om nyplacering af præstegårdens bygninger herunder

.tillige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der
ændrer præstegården's udseende" uanset fredningsdeklarationen.

Jeg Gr enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min
fornævnte ejendom dog uden udgift for mig.

Påtalchorottiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds
og morrighedsrådet ~

Gtora1ev ,d c n- 29 /9 19 51
U.V. L~ØEmt tid. f. mn1ghe4srMtt.

',-

Idet naturfredningsnævne,t modtage~ og godkunqer, foranstående
fredningstilbud" bestommes det, at fredningen ,vil være at .lyse på mtr •
nr. la af Ciors1øv py,' ". OC' sogn.

Det fredede areal er indtegnet p~ vodlagt9 ·kortskitse, af hvil-
ken en g9n~art bedes henlagt på akten.

•
Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsråd,skrods, dOI11 00 /9 19!31

aørentsen, I

tJr. '
. I.t tU....... at _'.~n4.frednlnl ... nukomat tlftBlFØls 1011 ~

."_tf'~.Dd. " a•• ar. 18 at 11•• 11eY bi' OB101ft.
1~at8lUt. ":8 12...... 1' 195'_

p.L". •.....
••1. hter.n. eJe.,••

Lvet. t.øft Herred. den 21/11 19"_
OW Hø.n.D/h.
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Mtr. nr. :?,tt. Gicrclcv 7J;} o; "X)r,n. Anmelder
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

F R E D N I ~,TG S O V E R E N S K O ~.~S T.-----------------------------------------
Undertegnede . tJO~~(!et for ·t)1ottoloV ~'

erklærer sig villig til, som ejer af sZlililJl det dtolon ,i3J.rt.atø ~o.1 .mr.'
2& af . G~~ov by" OG sogn at lade et areal af

dette mtr.nr. frede fgr at sikre den fri beliggenhed aftt G1~~a1c~ kirke •• ~
Arealet beskrives således: 1o-S0p1ad.,(lUi o'"'.: h~''''01h

Fredningen har følgende omfang:
De hidt 11 u bebyggede are3.1e tmE\ ikl~e babyg('I'es oller beplantes med udsigts..
ødelæggende beplantning, ligesom der holler ilcka på. areale t må anbringes
transformatorstationer, telefon- oG telegrafmastal' og ljgnende eller opsæt
tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber

.-. eller lignende sk;nhedsforstyrren~e genstande.i Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den m; beståend.e "tilstnnd,. der kan vir1\e skæmmende eller
hindrenda for udsigten til eller fru kirken.

,

I·

I
I
1 Denne overenskomst er 11-;:k8til Itlinder for, at den hidtidige bebyggelsI

og beplant njng på ejsndomman bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygnine;er oller ombygninger.e I tilfælde af nybygninger e 11er ombygninger er jeg villiG til forinde'

'bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id skal have et sEldant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt pas~:ar til omgivelserne og i1;:1\8unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



JeG er e nig i, at ovenst&81WC fredningstilhud tinglyses på min,fornævn-

te ejeudom.dog uden udgift for mig.
M.h. t Cl pantegæld , servitutter oG byrder henvise s til e jendommens blad 4

tingbogen.
På tale ber~ttiget er'naturfredningsnævnet for Holbæk- amtsrådskreds og

menighedsrådet. CJ1c~slc'\f. ,d e n ~G I ~ 19!::1
p ..:s.v. Mrdt'! Jtnr':e~. . e

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtronr. :;n. af 01eralc'V' by, - ae sogn.

)) ,;'De~ "f}~',edepe are,~:k.•,,~~rind)e~ ne ~,..,;p',&r /,:vGdl~E\~ih~Æ~~~9,fl'V~~~mhi~~""'~~'~,t.:~en e n
\ " ,#' ,,.- (' ...."" ' --" -

gGnpart'"""oede s ~a:rag'ti p ,Jj.t'en.·' ~~ •

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den 28 /,
~t ...

19 51

t

t.pt1 t.øft lUft'. hil 4/10 195t.
A.~/I'r. •



Mtr. nr. A n rne l d e r
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

F R E D N I ~: G S O V E R E N S K O M S T.

• • Undertegnede. 1'.,., ..'1 9~.",'1' JO, l"'!! ..~; .•,,,,".. ., ..~,,,,
-0\ •• ,/ ...... 1. ,,'t ... (r,u VJl'~"'~ ...}O.1 ~~t\"'''''~

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ~
af Gi~:rclot' by, Oe; sogn at lade e~ areal af
dette mtr.nr. frede fGr at sikre den fri beliggenhed af

jv.." k).rke•
1,.,1' ."I""<·;'t'L~V

Arealet beskrives således: dot oet
.11ce boboel 00 ohu~ O[; ømod30'*.

Fredningen har følgende omfang: II' e' blboel"~ l 1i etøee OS ikhe
~~ ...~ ..~areale ,må ~bebygt:;eo/", beplantes med udsigts-

~ ødelæggende beplantning, rigesom der heller ilckepå areale t må anbringes
I transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-

tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse .eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer :L den nu be sto.eme tilstnhd, ':derkan virl<:eskæmrnende eller
hindrendo for udsigten ti! eller f~~·kirkeno

•Denne overenskomst er ikke ~il hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplant ning på ejendommen bibeholdes, lieesom jog fo;cb\~:e;r" mig ret

, 'i;I#y,,\tiiiM<'~'"
til at foretage nybygninger eller ombygninger •....-..r:JJ',$tØiJ!Jf,.4/', ',q,-'"

I tilfælde af nybygni.nger e llE?,.r'i.i\-Q..a'l11tr1i~gerer jeg villig til forinden
'--- ,~r'iJJ!:!""':..:..C:l ~~~-...._-__..______..____-_,.._---,,



Jeff> er e nig i, a t oven s'c?18nde frel~l1ing stilbud t inglyse s på min, fornævr.
te ejendom.dog uden udgift for mig~

M.h.to pantegæld, servitutter og byrder honvtses til ejendommens blad j

tingbogen. tt)
På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og

menighedsråde t o

f1erolev ~ de n l~!'.1951
Hans A. Krlct(mnen.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender,fo ranstående fred-
e

nj,ngstilbud, bestemmes det,. at fredningen vil være at lyse på
mtrenr. ,af .S*r...... by, . 06 sogn.

D, t ~J,&'trepe are :;,,);)'T'} ind t~,§~~~·'.Il~w~~~~.~,"",.J'.tsM,,:?,~~y,~;lke n en
g'3npa~edes ~ på ~~):f'~

Naturfredning snævnet for Holbæk amt~råd skred s,. den.......,... '"

Str.. x..- htlW4. a.n 4/10 19'2.
A~.

'\ "'., ..... 1 • I
e,



-)
Mtr. nr. 39 <U.o:r:ttu('rV bSi ot-; fO(:n. A n m G l d e r

Naturfrodningsnævnet
for Holbæk Amt.

'Jden stempel og 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.

Undertegnede. 'i3..bolr.l ~(Jtnrool1 .
erklærer sig villig til, som ,ejer af mtr.nr. :JO
af Owolov by, ae sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede fGr at 'sikre den fri beliggenhed af

O!C1".tJc.v kif."'ke.'
Areale t be skrive s sålede s:

Fredningen har følgendo omfang~
• -"' ...... lfllll!l'-._ areale t må ikke bebygGe s eller beplnntes med udsigts-
., ødelæggende beplantning" ligesom der heller ikke på areale t må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og licnende eller opsæt-
tes sku re, ~dsalgsstader, vogne til beboolse .eller opbevaring af redskaber

t .,

eller lignende sk~nhedsforst~rrende Benstande.' Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilst~nd, der kan virke skæmmendeeller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

l
og beplant ning
til at foretage

I tilfælde

~
Denne overenskomst er ikke til hinder for, at don hidtidigl3. bebygGelse

,'~
på ejendommen bibeholdes, ligesom .~.~.~!".æ{)'T15l3holdermig ret

., J ..."'-":1l<'

nybygninger eller ombY8ning~.t·..'··'
, _, .... "V.

af nybygningor, ..~\,.,.J;:0.:e:-r'·'6'mbygl1ingerer jeg villiG til forinden
.t!,I)"or. '



{,

JeG er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min,fornrev:
te eje~dom.dog uden udgift for mig.

M.h.to pantegæld, servitutter oG
tingbogen.

På tale berettiget er natur~redningsnrevnet for Holbæk' amtsrådskreds og
menighed sråde t.

byrder henvises til ejendommens blade

1101'01« ,d e n 2?' 9 19!>1
Vnb. )odorc.cn.,

. "'.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkenaer fO"Tanstående fred-
ningstilbud, bestemmes det" at fredningen vil være at lyse på
mtr .nr o 3' af .u'l'Ø1eY by, ' Ol sogn

,fe t f~~edf are~~,.Jil~f indt,~,,9.~e..t"'''På~''-vad:;1>agt~c.~~~J.iQBJi~~~,y~,fl,\l'~P
gGnPE~~(des l\t~~~ på ~,~~~61L.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds".den 2S /9 ,194111
.... m.a.

r.,ø. t.Ift le 4/10 ·1952.A._.,.,rd/rr.

~}
r
f,
: l' l l';

:. 0:11
... 1· •

, u/U 19".
, ,

, "'



Anmelder
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

F R E D N I Ii)' G S O V E R E N S K O M S T.

t e
Undertegnede. cll";'l"t_ V::!.'rl C·:::tm,. ~1!:C.:~dtolr:i

. erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 13G~;11b
af G1Or.olc!\1 by, Ø{J sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. f~ede fGr at sikre den fri beliggenhed af

Cior::.tctt kirke.
Areale t be skrive s sålede s: tlct C~;c1'lO\"C!!r;ctic.~'t1'1f.;~J.U:<}J.('!:: f:~ln!..;'oro,voj~n

OB SøftVe 'eft 06 tØr4Gns b:nJ8U1Ber.

t
I
f

Fredningen har følgendo o~func:
hidt il u bebyggede are[1,lel'må ikke bGbyg~es oller bepluntes med udsigts-. .

ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areG.IG~å anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmnoter og lit;nende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse .eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsfors\yrrende genst8nde. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bes"tående tils'tnnd, der kan virke skæmmendeeller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er i1(ko til hinder for, at don hidtidige bebygGelse
og beplant ning på ejendommon bibeholdes, ligesom jeg i~~h~1d;~'mig ret

J.:-.~~t""J.~1!"

til at foretnge nybygninger eller ombygni.nger~;n"'k;lr:,\<P'l""'"
'" ~t~~.t·· .

I tilfælde af nybygninger E3 11er.Q;~b:fit'11inGerer jeg villig til forinden



Je0 er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min,fornævr
te e jelJ.dom.dog uden udgift for mig.

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

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighed sråde t.

G.s.t.ro101f . , den fyj9 19 ~il
C~l {f~t1'>6.

Idet naturfredningsnævnet modtager .OB Godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. Ua Og 11b af øsa'N1ey by,. 06 sogn.

Dl, fre deq~I",>~e al er.",,4ndte ~ne t' '1(9.. ;v,EltdJ.1B@~~.a~~~~~~l·ke n en
ø"P> k f" ~ , ,""

gGnpar be;1S"§he nl'~.....på ak;t.e,n•
....--""

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskre,ds" den

".... t.a.

'Lp'. Jiøft Heft.'e". den 4/l0 195"_
••u.~/tr.



FREDNINGSNÆVNET>
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-Mtr. nre Anmelder
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
'.LO-v' .~-~ , ~ () ".p 7 Ir::. l 037 ~3';\U.L. .L '-t '- cC.J... I /..1 .:J...-/ ,,, -' •

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.----------------------------------~------
t _

Undertegnede. oornorN~ r.t":~C1C,!I .....'.',;'t~~.()::n
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 114
af {H.or~lcv by, ør. sogn at Inde
dette mtr.nr. frede fGr at sikre den fri beliggenhed af

G1t\~tlc,t' kirke.
Arealet beskrives således: ... "I't ...... ~il.,...._1I't O,." ..,,'~ ..~~..r·"_t""'''''· ...' ~.''''''''1l''I ...... _'l' ....r'~""·IJ .. Ir'W~~:;'" ~~ ~ :r. ;~ir '. l .. / "",.:. ~;.øo""1.. !., •• ' :...- "',1 t l"!C'J f..;,,' ,.f' • Q.Il'~

4e CA. 700 ml" som kommu:nen bar DM" .. _'2' .. , UD t11 "U4ridel. 'II'l
'pa.l'Jllf'tneøp1act .11."

Fredningen har følgende omfang:
-.~._~areale tmå ikke bebygc;es eller bepl8,ntes med udsigts-, ..

I

~~_' ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikkG på qreale t må anbringes
~ transformatorstationer, telefon- og telegrafmnster og lignende eller opsæt-l tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaberr eller lignende skønhedsforstyrrende genstan~e. Der må i det hele ikke fore-

J,i tage s ændringer i~den nu be ståenCle tilstnnd, aer kan virke skæmmendeeller
t

1

:_ hindrende for udsig'ten fil eller f:r"iJ,kirken.

\;
',\

,I

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidiGe
og beplant ning på ejendommon bibeholdes? lif,esom jeg, f~~bBhorder

• • "'~Jf' •

~;. .,/0- ,," •

til at foretage nybygninger eller omby<'jnjngE)r,.,~':i;r;"':,'I;.;;,·"
• ,,",l~~ t -tfI ...

I tilfælde af nybygninGer ,,~;dii~).~;lP!'~Ø"rnb~YgniJ'lGerer jeg villig til forinden
'·2 ;Jl :J 1 ~

bebyggelse
mig ret



JeG er e nig i, at ovenstående frodningstilbud tinglyses pn min,fornævn
tIS ejel.1dom.dog uden udgift for mig.

~.h.to pnntegæld, servitutter og
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menigbe cl. sråc.e t,;

byrder henvises til ejendommens blad i

e

Idot naturfrednirrgsnævn.et modtager og gqdkender fo ranstående fred-,
ningstilbud, bestemmes det,. at fredningen vil være at Ilse 'På

mtr.nr. Ud af Gierslev by,. Ol sogn.
Deti fr: d,E1d'e'~Jaro~l ,e,::, _~nd~.e~oo;t. ,pAd_~,.d]..Q8'1t;~~~~'1'aæ.~>j;hv--il kerI en

gr;. npart toe-de s he dl..~~-(:~~aWlFl-·rL. ~

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskred~, den

-..onttlltn.

-
/IIi

~Stl Lf.4ve 11a:r.red. den san ].g',_
hwluDd. ...'"./,

t

--------- - - - -- --- --



•
•
•

I~

••

•

-----I _

\
la

. /11/1;: fredede arealer.l : 2000. 'II,hold: ca - . 52
Målestok,for oktober 19 •

•. ~ bEi;k amt,+ -+', .... no_~1""C.~ _v_'-g<:>~", .1JHa turfrednLl ~.
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NaturstyreR6G. NR. /7/1 E

*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

Teif. (03) 720662
Fogedretten (03) 738073
Tinghogsoplysninger
kl. 9-12 teif. (03) 731010
Giro 2 052695

~lU ••• ~~,~I,jAk~j)

INDGAET.
1 ,. APR. 1988

Civilretten I Næstved
FREDNINGSNÆVNET

Den l:>. april 19 88
F. 54/1988.

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune den

17/3 1988 har kommunen for Gierslev Menighedsråd anmodet om nævnets

.. tilladelse til opførelse af en tilbygning til Gierslev Præstegård

•

e
e
e

samt indvendig ombygning af eksisterende graverbolig, alt på matr. nr.

l a Gierslev by, Gierslev .

Vestsjællands Amtskommunes areal afdeling har ved sagens frem-

sendeise oplyst:

"at der ansøges om fredningsnævnets godkendelse til at opføre en 54 m2

tilbygning til Gierslev Præstegård, jfr. deklaration om kirkefredning,

som er tinglyst den 21.11. 1953,

at fredningsoverenskomsten bestemmer, at tegninger af nybygninger skal

forelægges fredningsnævnet til godkendelse,

at tilbygningen opfØres i samme stil og farver som det eksisterende

hus,

at amtskommunen den 26.10. 1987 har meddelt zonetilladelse, og

at det ansøgte ikke vil medføre landskabeligt uheldige forhold".

Under hen~isning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget

af deklaration om kirkefredning tinglyst den 21/11 1953 opførelse af

det ansøgte byggeri i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og

beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,

jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. S10tsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-

søgeren og forskellige myndigheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag,

afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
j.329-3

Foto venter



En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen.
~ Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
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holdes af klagemyndigheden.
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