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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr.
R~~ N~

e>lr2.0.0\ o
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Am't.

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

F R E D N l N G S O V E R E N S K O M S T.
,....------_ ..-------------------------- ---.....

• Undertegnede IS1ese eoøaerla,
erklærer sig villig til, som ejer af a' ....ø.a .. - at lade· ...."

..... 19' ••••• frede for at sikre den fri beliggenhed af
'.,... kirke.

Arealet beskrives således: et f.t ,_ •• _ .......
"".1., le.. kiUe - JR4iI'U , .- ".,...a.et

Fredningen har følgende ~mfaniia ...
1I••I••• I....~le arealet må lIII~ebygges eller beplantes med udsigts-
"delæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse ellor opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages 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 hid~~q~ah'bebyggelse
• (1~,I'Jj

og beplantning på ejendommon bibeholdes, ligesom j~g~,:.feJrb'eholdermig ret
til at foretage nybygninger eller ombygnit:,g~r'•.·.,",.....,..

, 1)1' "l tilfælde af nybygninger eller'''ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbe jderne påbe~yndes 'at'forelægge tegninger t il godkendelse for
naturfredningsnævnet~' idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at



Jeg er enig i, at ovenståonue.fredningsti1bud tinglyses på min fornævn-
te e jondQIIl" dog ude·n udgift for mig"

M...-1h.:t..-pa1'1-t~gælfi., ...se ~~i..tu.t.te-:r" o'l~"~byrd'&:t-·1re'1r'VtS&s ..·4;.,3!l:~"'oe.it-0D~·ner,..b.1.ad .. i
;t.~b.o.ge.n •

• Påta1ebor63ttiget er n.at~rfrodningsl1ævnet for Holbæk amts:r;-åd9kr<;1dsog
menighed srådet.

1U.ø. , de118.1 t 19"
p ~

lIIIl naturfredningsnævnet moGtager og godkende~ foranstående fred-
ningstilbud,
""~.... n...... ......_~ .........._, ........,,.,,.~_""',I'I>'_rl",;,'''''...,~'1.Aa.,, ~...'r""-'''''''''':=''''''''''''''''.Jit,....;';IIGI:.'''c1''''''_w..l'~'',lo,;_"",~"",_, ·._'_H . ,.' "".. ".AlllY.l.
............ IHCIfaol. -- t:t.J.. -. . r ' .. r, ~"",~""I!,~-..~~~ ..IHl~.

Det fredede ~;r;~al..:.e!I'·'i.rrdte·gri~t' :på v~d1agte kortskitse, af hvilken en
.n~" i ~

..ge.'~P~~~~~:fIf1l:g;~·,i1i'\å';(~~1i;:

~ :. ~ • \. ' : ~,(. • I Y' ~ '" r. ..;".)'~"".";'_"': , r : ~ '" -..... ,," •• j •• "".

Naturfredningsnævnet :':01' Ho1bt:3kamtsrådskr8cls, den tf II 1_........
~~~~ RIGTIGHED BEKRÆfTES



Mtr.nr. li. IU... ., O" ....
Naturfredningsnævne~

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 M S T•.------------~--------~--~~-----------~
erklærer
af
dette

Undertegnede ........ a.....
sig villig til, som ejer af mtr.nr.lla
......... by,.. sogn at lade, et a:r'ealaf

mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
m... kirke.

Areale't beskrives sålepes: III 100 ...... ~. tdIIcqkr4. ti
.,. ,. .. ,. tG , •• ' tOO .. ,. 1dRt........ 11."80 .... ' .

Fredningen har følgende omfang:".","~I!~~"III8Warealet må ikke bebygges eller heplantes med udsigts-
edelæggende beplantning, ligesom der heller iI.ke,på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i.det hele ikke fore-
tages 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 ejendommen bibeholdes, ligesom jog forbe~ol~~~~mtg'ret

, 'iifill,ll'"''til at foretage nybygninger eller ombygninger. !l',,~~4Unitll,j,I(h
• ·/i.1I.Jllt'!'~"rp...Ioi

I tilfælde af nybygninger ell~r.Q~~t~ger er jeg villig til forinden
'1\d·'<h.~\"~

bygningsarbe jderne påbeg~P9,ø.a,~'at~"forelæggetegninger t il godkendelse for
naturfredningsnæ'l(~a.:t>rr"idetbobyggelsen al tid skal have et sådant ydre, at

i \.~',

hph",O'P'Plqn."",·n·p~~t, mll1,not 'n~qqpT' t,i1 nm,",,;,rp'~r>T'1'1r> n'"" ilrkp 11'nOlniO't, n;1'1nT't'>T'_I



. I

Jeg C! enig i, at ovcnståcn (Jo.fredningstilbud tinglyses på. min fornævn-
te ejendQm.d~g·uden udgift for mig •

.M....h ...t ...."j)&flt.e'gre'l·d .~."''s~,~,in.l 'tte n·..IJ~ .by,r derr.:-Jha'J'W!t-'S'~"toj;1.:~'llI'e>j;al1'oomm:e"n'9"'·'b[l,a €l i
''i4~bE>ge'n.e PåtaleborfJttiget Ol' no.turfredningsnævnet for Holbæk. nmt~:rå.dskro.d.s og

• • • ! ,

menighed srådet.

aø... ,.denD/I 19.
I......

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningsti1bud, bestemmes det, at fredningen v~l være at lyse på

mtr.nr. .,~,.-.".!•. ",_...,....'". '. nf ~" .. """....... ~bY~W. .. sogn.
De-t·"'.f'!"O'creae areal er indt-egnet' "p'å: 'V'ed:ragte"'lfbi'-(j::l1lt'f,,~ij~tl~'~t.~B~~i~n·

genpart' 'bede s""herr::I:a:g't'"'På"·"!3:k'ten.

.""\

Naturfredningsnævnet for HolbG1kamtsrådskreds , den 19 " l.
II.......

...... 1'.......... 1•••_ ...........
leD lA'•....... a.Øl. ,.;
_ •. lo.......... ft'j...... ~ .. _'eadA.

,.u .....-el'"" I , ,

• ,_ '/11,"~

Itd



\.

Mtr.nr. 1•• IØI.. .,. Ol ....
~ r·~F:Jr ~ A R) 1'": 'I ,J' I<! }j.

•• M J.. la V--

A n m e l d e r:
Naturfredn1ngsnævnet

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 M S T •.--~--------~--------~~-~-----------~
Undertegnede ·tbf ..... 'lel. Ol...

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 11e
af 'JU".. by, O, sogn at lade
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af.Øl.. kirke.

Are~let beskrives således:

et areal af

Fredningen har følgende omfang:
.............. ,..... arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
~delæggende beplantning, ligesom der heller il(kepå arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrnfmas~er Qg lignende eller opsæt.
tea skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbeva~ing af redskaber
eller lignende ~kønhedsforstyrrende. genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstandt der kan.virke skæmmende eller
h1ndrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forb.~.~~~'4n"ig·ret

:J .• \(.;~~4WUltil at foretage nybygninger eller ombygninge!~~~~~~
I tilfælde af nybygni~ger elle~~~!~ger er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne på~~~~PQ~~uaf~relægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsp~~~~~f*-idet bobyggolsen altid skal have et sådant ydre, at

rir}··

hphvP'P'plql",,,,'''hl::l(1Rt mll1in't, nRC1f1P,., til nmrri,rpl"lp,..nf' "lY iklu' 11nl?lr'HIYt 11;1'"1(''''''''''



Jeg.er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te e jendQm. dog uden udg1:ft--f-ormig. . -o,

~, ..tt,.", pa,J:lt'€lgæ'i ~ , ---se'pv:ktut- tElJ!l-~.o-g-·,bY'JTd a,r"".,he,n?ri:s.e;iIt<-,·iI:.\rl.,,··'e\l:j;e;mtømme:1ils~·.ib larl, i:

,t.ingb O'ge n •

Påtaleberottiget ar naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og. . . .
menighedsrå.det.

l&lø.. ,del1 It't 191\ -,
.tØ..... Ol.. ·•

Idet naturfredningsnævnc~ mOGtagor og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningon vil være at lyse på .
mtr.nr. U. af 1l1It.. by, .•• sogn.

~t.'"'~ OJ-",_a:r.ee:il-"'l,eill'!:~~,-i;m-~rgJaat-: ..-på"- ':y"fJ GI a~: kij·:rt-3·lt'd:i'(fS!Er'ij~ ",e~!·l1~;~R'err~"Gn

gQ_PP.år't..,~Q~~_~ ..,hM}lB.'g'&-·på",\akteJ').

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den!' /t 19 "..........
LJd' ", u. lt ..... 1111........

... 14 '.1'.
,,_. to*' .n. 1JG"fi'tU"''''

'.u..... wt""'

••• "t/Il"'_
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Afgørelser - Reg. nr.: 01720.01
.

Dispensationer i perioden: 26-04-1951
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\\~0' År 2000, den 26/4 kl. 14.00 afuoldt Fredningsnævnet v/dommer Flemming Jør-

gensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Gunner Nielsen, Holbæk, og det
lokale medlem Brian Petersen, Dianalund, møde i Dianalund kommune.

UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJ~LLANDS AMT

Der foretoges:

F10/00 Sag om opførelse af en lade/maskinhus på
ca. 630 m2 på matr. nr. 12 a Niløse by, Ni-
løse, der er omfattet af fredningsoverens-
komst for Niløse Kirkes omgivelser tinglyst
den 14/12 1951.

Der fremlagdes skrivelse af 20/3 2000 fra Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, med
sagens bilag A med underbilg 1-4b, B, C med underbilag 1-3, D med underbilag 1
og E.

Mødt var:
Ejeren Kaj Pedersen, Kirkebakkegård, med landinspektør Lars Flemberg.
For Vestsjælllands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen.
Dianalund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Natursty-
relsen var indvarslet, men ikke mødt.

Ejendommen blev besigtiget fra kirken og fra Kirkebakkegård. Nævnets formand
forelagde sagen, og landinspektør Flemberg redegjorde for projektet.

Kaj Pedersen oplyste, at den tidligere ladebygning var ca. 100 år gammel. Sok-
kelkoten for den ansøgte ladebygning er 1,75 m lavere end den tidligere bygning.
Den nye bygning vil få samme højde til kippen, ca. 7 meter, som den gamle.
Ladebygningens ydervægge vil blive beklædt med ståltrapez-plader, der for så vidt
angår den nederste halvdel males hvide, mens trimpelen ovenover males rød. Der
vil blive pålagt gråt eternittag.

Landinspektør Flemberg oplyste, at bygningen efter drøftelse gårs dato nu ansøges
placeret en meter nordligere og 1Jz meter længere mod øst. Han vil snarest tilsende
nævnet ny situationsplan om den endelige placering.

Mogens Berthelsen bemærkede på Natur & Miljø' s vegne, at han anser det mindre
væsentligt om den nye ladebygning overskrider fredningslinien med et par meter
under hensyn til, at den nye bygning placeres fjernere fra kirken og lavere belig-
gende end den tidligere og nu nedrevne.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

Nævnet var enige om, at det ansøgte byggeri med den angivne placering - ud fra
en almindelig sproglig fortolkning af fredningsdeklarationen - må ~~m-dl) Beergimlnisteriet
beliggende indenfor det af deklarationen omfattede, fredede område. J.nr. SN 1996 "/2lVV'OZJD(

. H l"1A.J 2000

-----------------==-=====~1AkLnr.~:d±c_21==t=____=_--



-2-

Under hensyn til placeringen af den tidligere ladebygning, der nu er nedrevet som
følge af stormen den 3/12 1999, og at den ansøgte bygning, selvom den er større
end den tidligere, placeres 1,75 m lavere end den nedrevne, findes byggeriet ikke i
strid med formålet med fredningsoverenskomsten tinglyst den 14/12 1951.

Nævnet tillader herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 opførelse
af laden/maskinhuset med den angivne placering som præciseret under mødet, når
der anvendes materialer og farver som ovenfor af ejeren angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr.
naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87, stk. 1 påklages til
Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla.
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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer an~det. _,'~

.- /

~ /

.~ 'ir'FlemJ '. Jørgensen

Kopi af afgørelsen sendes til:
Kaj Pedersen, Kirkebakkegård, Bygaden 2, Niløse, 4293 Dianalund
Landinspektørfirmaet Flemberg, Syrenvænget 2,4270 Høng
Dianalund Kommune, Tekn. Forvaltning, Sømosevej 44, 4293 Dianalund
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Niels F. Jensen, Nygårdsvej 5,
4293 Dianalund .
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, att. Mogens Berthelsen, Alleen 15,
4180 Sorø



Uds":rlftens rigtiqlled b0~{ræftas
DOmrner~n' Hingst':l'\ den g~ /S-/JtJ.

Sus nne op øe
O.ass.
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Dok om fredning tinglyst d. 14-12-1951
Fredningsnævnet for Vestsjællands amt !flar,
den 26-04-2000 på nævnsmøde på ejendo~men
meddelt dispensation til placering af ny ilade/maskinhus
i del af fredningsarealet . I

Fremtidig
Bygningsfundament

I 12X\ I____________________________________ ------==== 11-: ---------.----------------=-o===================-_____=_
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