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A n 11\ e l d e 1":
Naturfred ningsnævne t

for Holbæk Amt.

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

I ,

F R E NGSOVER.B,NSKOMST •.--~-~--~~~----~-~~-~~~~--~~~~------~
Undertegnede ,b;u Sd. t4ar1ø Qleen.f.Xit'.ræn

e' ~rklære.r .Si~ villig t:i:l; 6?m ej'~,r,.~;f mtr.m,:-.,: ·11·, ','
af 1:lakltoMrup .by..~- '--OS -r',' -' sogn_at lad,e _-.;.:

_ ~ett'e mtr.nr. frede for at sikre den fri' beliggenhed af
lak 'Jtøø4't'UP • kirke •.......j.~...

'!l~
tit Fredningen har følgende omfang:
~i',"e De hidtil ubebyggede areale r må ikk~ bebygges eller beplantes med udsigt s..,

r: ødelæggende beplantning, ligesom der ~eller ikke på areale III må anbringel
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-

l: .. tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
[,~~eller lignende skønhedsforstyrrende gcnstanoe. Der må i dot hele ikke fore-
~ tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller

fiindrende for udsigten til eller fra kirken.

"

I

"
~
I "I

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

.. I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
oygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse tor
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et s~dant -ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

\ U,Q~~~en til eller fra kirken.
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e
J~g ,er enig i" at oven,ståe,nde.:fredningstilbud tinglys,es på min fornævn-

te ej~l?-dom-.dogufren udgift :(or mig.
M.h.t •.pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad

1 tingbogen.
Påtaleberettiget er natur fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds eg

menighedsrådet, . . ',"0' .. ". '0 • __ ., ......

hk kelldru» , d en' ~/9 1951 .'
S•• øal1ll 01æll.. ,

~d~t naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående· tred-~
nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på .
mtr ,nr. 11 af DBtdltnaru»' by, OS·'- segri:

..Det .tredede areal er indtegne·t på vedl'agt'e·'kort'skits·-e,,,,, a-f"(flV'i:'lfke'n en e
genpa~t bedes .nenlagt på akten •

... ,p/ ....."

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, derr. 2119' 1951
Dt.n.-ent.~ •
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A n m e l d e r:

Naturfre dningsnævnet
for Holbæk Amt.

. , I', Ud'en st'empe1 og g~byr i h,t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937, ~3~.. . .

FREDNINGSOVERENSKOMS'! •

Undertegnede ~~. Aaft~ 01sea
e.erklærer sig villig ti.l, som ej~~ af mtr.nr. ';:' 6Q,oø14b

af Bokløu4tup 'by,-:.,: "06 . , sogn at lade ...... e
.iIiit mtr.nr. f!ede for at sikre den fri beliggenhed afe hWteMI'QP' 't ~~rke.~"''''''I.JeG f".lræho1<ler m.c oa G-ft.~tølC(U" e~."at m'r.m". 130ret tu. •.,.n-
tuolt at bø~ tiot.' fJtr.ftl'.",,<lel' 'nu henuaccr somon ubewæ.t æwsnlll.

, i

~
':.

"
I Fredningen har følgende omfang:

De hidtil ubebyggede areale. må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealelDl må anbringes

'",':, transformatorstationer, tE11efon- og telenoafmaster og ,lignende eller opsæt-
111, ""1- •

~

~i.,tes skure, udsalgsstader, .vogne til ~eboelse eller opbevaring af redskaber
"taller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der m~ i dot hele ikke fore-
l tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
'I~;' !tindrende for udsigten til eller fra kirken.

I '~

I)'
.t ~\,
~\\

1;;1
,I,

'I,I

l,,

I,
f
l,

Denne overenskomst er iklcc til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.tt I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
oygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet , idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen- bedst muliBt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.
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el
. !eg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-

te ejen?om.dog uden ~dg~ft for mig.
M.h.t. ,pantegæld, servj.tutter og bynder henvises til ejendommens blad

:t tingbogen.
Påtaleberettiget er natur fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds eg

menighedsrådet.
Ba.kltøndJ:up ,d en· ~ 9 19 51

t:k~ 01."

Idet naturfredningsnævn€t modtager og godkender foranstående fred-ttnirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr .nr. ae. OG "1> ': .','af "1tflndru p by," 06 'S&·gl'!'.

;Det fr~dede areal er i~dtegnet på vedlagte· korrtski1i~.$f ...at h.v:i1.kea eJl e
genpart bed:e.~henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet 'for Holbæk amts~ådskreds, derr 27/9 19 v1
~nt.t"
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A n m e l d e r:
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

'1 ~~.,-
I ••• J ~ n. I Uden st~~pel og gebyr i h.t •.

lov nr. '140 af' 7/5 1937, ·§3'3.
,;. 1"",.,

, -
, l'

FREDNINGSOVERENSKOMS'f.
------................ -......-_ ...........-..-..,.....------ .......~------........

e Undertegnede Oørle~an4ru!> ~
~.- ~rklærer sig ~il.lig t~l-",j~om -ej~.;r af ~ø pnt'kfJftn._ 'P1n(~mtt

af .:Dnkkltd~ by,,; O,(t. : sogn~a t lad~ ,det'afte."~_I\;_fr,ede for at sikre den fri beliggenhed af! .

:Jaldron<h~t\p, t k ;Lr-k e-.
Arealet beskrives således: PaftennG~~,sGn øet, :for k~,~~n'.(_J'.c:~ol

,1
I

l',

)
. i

Fredningen har følgende omfang:
1\ _laOUlllubebyggede areal. må ikke bebygge s eller beplantes med ud:ligts-
~' ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale , må anbringes
~
1'1 transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-;!
~ tes skure, Udsalgsstadefr, vogne tdil beooetls: elDler oPåbevaring af redskaber
~'!" eller lignende skønhed s orstyrren egens anlole. er ID i dot hele ikke fore-
~ • t

~ tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmendeeller
'{:I\ Ytindrende for udsigten til eller fra kirken.
~:"\

f
i~l;
f~
j
l,

~I

~
i
,J

tt Dennn overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
II og beplantning på e jcndommen bibeholde s, lige som jeg forbeh~}.2"~.J;'.,,,,m1:~f""'iet-
i~ til at foretage nybygninger ellor ombygninger. ,w.'

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden



I

i

I,
Jeg.er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-. .te ejendom.dog uden udgift for mig.. .
M,h.t, pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad

1. tingbogen.
Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holb@k amtsrådskreds tg

menighedsrådet.
- -

BaJtkeMrup . , d en' ~;t
1f.Jlolgor RMO~m.

19 ~1

~ naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående ired~
mLrrgstilbud, bestemmes' d:e'~';;'~'åffreci;in'gen'~il v·~..e-at ly,g\e,r~~4r)J'='~-''l\'~~;?i'',''-~I-'''l

mtr .nr. af .," .,',",." by, slgn-.
Det fredede areal er incJj~"egnet:p'å vedlagte kortskitse .. at hvilken en

gtm part bed e,S lh.~;nJ.agvtti'~p~;='kk-ii'@ri- ~ " r', •

.., ""~~' .... p"~.;~! 'i!' ~:::'''''
~~~<-

~:

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, derr.17/ t 19 ,.
r~u.I' •
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Anmelder
NaturfriJdningsnævne t

, for Holbæk Amt.

,) Uden stemj)el og ,ge:Jyr i L.t.
lov nr. :40 uf 7/5 1937,§33.

Underteenede. Gør~~<ken4tup I«ftiahødøtdd
e erklærer sig vilIie::, til, ~-loa ,~jc)J: ;:".1' n:tr~nr'~ aa

af Bo.tdmMWP by, oc: :::JOi-s!1 at ::'ade e.t areal af .
dette mtr.nr. frede f en' at si Icre dtJYl :fri hellt'3gen~ed af

tit Dakko11Orup. > .kirke,
Areale t beGkri.ve s sålede s: en b:r~ nord for td.J'keGlirdenherttU Aetll

ølQz.motlt modøet Bf matnIMlaoke11.' 06 mod l1Ol'dveet a:: on llait l tor-
l~lM nf kirkoGl11'døno \'O ot::G ~f' OG endv1tlere cna1t'tt um1~4elban DId fo,
ktt'ko~dcns ~mur indtil b'tJ'Vejon.

:E'red~'illgen har følgende omf:J.ng~

De l"idL, il v. bebygf,ode a_reale "må iklcc bebygGes eller beplantcG med uclsigts-
•

øde læsge n<Je bep::'antning / lige som do r holler iIcke po. are ale ~å anbringe 8

t ra:1sforma'Go:,stationer; tele::on- og telegrafrnn8tor og lignende eller opsæt-
tes sIm re, uj~alg8s~cadcr, vcg1.10 ~l~ beboelse .eller opbevarinG af redskaber

_Iler lignende r:ImnnedsfoI'ctyrre;:lde genstande. Iler må i det hele ikke fore-
I • •

tages ændrinGe~ i den nu bes~åeDcle ~iJstnnd, der kan virka skæQmende eller. ';
hindrende for udslgteD ~i: eller f. l kirk~no, ,

. .

"

Denne ovel'enF31~OI!lst er Hck€ til fnnder ~,:,)r\, ,'tt dun hi<Jtidige bebygc;else
,

cg -~eDl::lnt ~ljng på e JondO;ll1nOll bibeholdos1 liGesom jeg fOl'beholder mie-; ret
t~~.:at I'o::G'\:ago n~Tby,~r:i.rJp;()r elJer ombYt~ninger.

• :L '"CiJ_:~ff'l,:Jeaf ~l~rbJGninger (j llnr ombygninger el' jcg villig til forinden
bygnln:;sarbuj,11:J:::'fH'J PQbec,yndes at forelægge tegnillgor til .:sodkendelse for
naturfr t.l Jn lY!(:'; SDOJVOG ~~:, i(1e t be bygge lsen al t id slml have e t SEldant yJre, a t
bebyggel so n b eli .'3"G D,U ljJ~t passo r t D. omgivelse rne og ild-::-e unød igt hindre r

udsif:tol1 t~_:. c::~.J)r frJ. kirl{en.



Sålænge det påg01dende areal administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet dog ef~er indhentet erklæring fra fredni ngsnævnet
afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om til'
byggeplanen for disse, for sR vidt bygningerne skal benyttes til driften af
præstegårdens jorder, til brug for præston eller i det hele tjene kirkelige
formål.

Jeg er e nig i, at oven3t~cnce fredningstilbud tinglyses på min,fornævn·
te ejendom. dog uden udgift for mig" ~

M.h. t e pantegæld , se}:'vitutter og byrder henvise s til G j endommens blad i
tingbogen.

På tale berettiget er naturfrecn~ngsnævl1Gt for Holbæk amtsrådskreds og ~
menighedsråde t.

Gø r1l" , d~n. 51.0 19 52
IhD.V. 1l11i~oone:b(

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det" at frednirgen vil være at lyse på,
mtrenr. 2n af 1lo1,dtondtup by,. OG sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.

Nnturfredningsnævnet for Holbæk ?-mtsrådskreds,.den '/10 19 52 4
..... t.n.

. 4
Det tUta.14ea, a' ......... målJtleow .. ftakomat tteøJ' •• r

."ltutlt1tten~ »A a•• nr. te. Ia1ckend_ .·OC eogft~
liIIcIldJtidariet. a•• 29.ottob.. 1"'.p.m... ..b.

1.4 • .P,tø..- ... akaps.

L,et. Le" u.r.retl. aen 11/11195'.
Ow lIan .. D/f:r.

• 14/11 19S'.
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:iaturfredning~nE3vn2t for Holbæk ant, oktober 1952.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax. 5761 2216

Gørlev Kommune
Kirkevangen 11 B
4281 Gørlev

REG. NR.lll\ O I

Den 15/6 1998
F35/98

Bakkendrup Menighedsråd har gennem Gørlev Kommune ansøgt næv-
.. net den 6/5 1998 om tilladelse til nedrivning af enfamiliehus

på matr. nr. 8 c og 14 b Bakkendrup by, Bakkendrup.

I skrivelse af 26/5 1998 har Vestsjællands Amt, Natur & Mil-
jø, udtalt:

"Ejendommen er omfattet af fredningskendelse tinglyst 7. ok-
tober 1952 og nedrivningen kræver derfor Fredningsnævnets
tilladelse. I medfør af kendelsen må der ikke foretages æn-
dringer i området, der virker skæmmende eller hindrende for
udsigten fra kirken.

I
I'

.. Nedrivningen vil have den modsatte effekt, idet der er tale
om en noget forfalden bygning uden særlig arkitektonisk værdi
og omgivet af hegn og oplag, der ikke pynter på Bakkendrup
kirkes omgivelser. Natur & Miljø anbefaler derfor, at der gi-
ves tilladelse til nedrivningen."

Nævnets afgørelse:

Den ansøgte bygningsændring på ejendommen findes at fremme
formålet med den d. 7/10 1952 tinglyste fredningsoverenskomst
på ejendommen. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1 tillader nævnet derfor nedrivningen af det ansøgte familie-
hus, som ansøgt.

TilladeIMIfØ-locg~~~ntStEirl~remt den ikke er udnyttet inden 3
J.nr. SN 1996·· /~//Y' o o a /

J 5 JUNI 1998
:jg.. t.



år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturoeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag ell er. helligdag i 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndighede~ bestemmer andet.

, '''/- /~ ~)tI~11 ,'YI
• UcdfVl'Utk/J1Y /' //-'~ U ,~

Frede Madsen Flem.--6g.' Jørgensen unner ielsen
I , I

Ij !
Kopi af kendelsen sendes til:
Bakkendrup Menighedsråd v/Henning Jensen, Bakkendrupvej 10,
4281 Gørlev
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø

I.~, Udskriftens rigtighed bnkr~"::";'~d,,:
Dommerel\j~j~GI, Cl'::'~ /-Ø-7(/.

f.?:/. (V/?7,~
Susanne Topsø:e

o.ass.
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