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A rr m e l d e r:

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h4t.
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 .mrt:1r.hot'~d for 8tl~lev'. nUdo \1'oabr
erklærer sig villig til,. som ejer af mtr.nr: '1ft. I f,

af '~roloV' by, OB sogn at lade e~~
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Bøørr~G1 kirke.
~~~~~~~t~r

\

Fredningen har følgende omfang:
~~~~g* areale ~nå ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigt søde læggende bcplan,tning, lige som der he lIer' ik'ke på areale t

. må anbringes t"ransformatorstationor, telefon- og telegrafmaster og
lignende eIler op'sætte s skure'" udsalgsstader , vogne til beboe Ise e Iler
opbevaring af r'edskabcr e'ller lignende skønhedsfor styrrende genstande.
Der må i det he le ikke forotage s ændringer i den nu be stående til-
stand" der. lian virke skæmmDndce110 r hindrende for udsigterr til e Iler
fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige be-
~......?f~l""-"'"

'Qyggelse og beplantning på e jendommen bibeh~.~,g~..s-;"-J:'rgesom jeg forbe-
~..'fi..oI~iI'a

holder mig ret til at foretage nyb~§.u~gc~ ollor ombygninger •
•I,t.,..'

I t ilfælde af nybygnin~~"""-e"l'lcr ombygninger er je g villig til
"'....ulP

forinden bygnin~~rrarne påbegyndes at forelægge tegrriITger til god-
kendel~~.:::,:e().pe"'t~turfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have

." 1"1t.__vrlre $lt hehwt@'clsen bedst ffillJicrt P'1-&MP tjl omej1Tolse-:eBB



Ir

~ .
I

Sålænge dot p~Lgc.31dcndoa;roal administrel'e s af do kirkelige myn-
digheder,. træ:ffe~ ~irkeministeriot dog ef'cer illcU.:.entot erklæring fra
fredningsnævnet afGøre Ise om nyplacc:,:i.n.g 2.1 bygLinge r på præstogård $- : I

jorden 'og tillige om selve "byggeplancll -:01' d:i.s~'o~. for s5. vidt bygnin-
gorne skal benyttes til driften af præstog&rdons jorder, til brug for
præsten eller' i det :hele 'tjene lcirkelige formtJ.l.

• Jog er onig i, at ovenst8endo fredningstilbuJ tinglyses u& min
fornævnte e jendom dog uden udgift for 111igr

l'åtalebc.re ttiget er naturfro dning snævnet for Holbæk amtsråd skrc ds
og menighedsrådet.

IGØJ'nlo1J ,d e n S!9 / g 19 'l
p.m.v. c.n. ltrm~n.

Idet naturfrcdningsnævnet modtage~ og gOd~ender foranstående
fredningstilbud, bestommos det, at fredningen vil være ~t ~yse på mtr.
nr. 10. af tlocrDl(J'V b.y, Ol) sogn.

Dot fredede aroal er indtegnet p~ vedlagte kortskj.tse, af hvil-
ken om genpart bedes henlagt på akten.

Naturfrednj.ng s~Ia;vnot for Holbæk amtsr[ld skru ds:, den 2'/"9 19 ryl
1k3rnnt"'"n~

..

Dot t11t!'ClX100. nt nO~t:i1"Or.li10 f" odn:1.~c-overon~kooat t1nnli/OGs rom [
tutetlftontlo pli rrtr.nr. 1(\ o.f ~orolev b:1OJ ·oonn.

1t1~!:or.;d.nUsto%1L\tt don 14. do~mtj,c~ 19~:J.
p.t"\.v. 0.'0.

tn.G. Potct'oon. okGP.o.

R.tskred~ nr. 14 - Løve Herred.
Lyst Bd. Reerslev, Ak t:6 nr. 635.

Den 6/1 1954.
Ove Han Ben IFr.



!Vl"Gr.nr. : A TI' m e ~ a e r;

NQturfredningsnævne~
for Holbæk Amt.

.;r,, ,, 1 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 '.

\
Undertegnecl.e, oon.i(::~~';:d~'t,l 2:o:r.n.e~rt11ov. l1(.lda V(l'U~

erklærer sig villig til, .som ejer af mtr.nr. 25~
af QCr140v by, O{J sogn at' lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliegenhed af '

ti a00~~V kirke.
Arealet, beskrives således: l1l b~ 2Armc_otnlltløtl c:t w30n p5:

$0 .,tero bft<ldo Q3 l en lt:rJSdø 'af 00 fA frt\ _dolt}11O' at f1tr.n~lII n'å

\

"

Fredningen har følgende omfang:
~~~U~~ arealetmå ikke bebygges,eller beplantes med ud-
sigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet

, t

må anbringc~ ~ransf?r~a~orstationer, telefon- oe telegrafmaster og
lign~nde el~er opsætt~ s.skure" udsalgsstader , vogne til beboe Ise eIler
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-. '.stand" der.kan virke skæmmendc eIler hindr?nde for ud sigterr til eIler
fra kirken.

Denrre overonskomst ar ikke til hinder for, at den hjd~idige be-
"....,'"

byggeIse og beplantning på ejendommen bibeholdesL~rgesom jeg forbe-
1~~Cl-

holder mig ret til at foretage nybygning~~~~11cr ombygninger.
A'~").

, I tilfælde af nybygnineer e~f~~bygninger er jeg villig til
~~,;IP

forinden bygning sarbe jdqp~,';·p·5.bogyndcs at fore lægge tegninger til god-
,.J,I'"kendelse for natur,t~~ningsnævnot, idet bebyggelsen altid skal have

J1~et sådant y..9...J?<3", at bebyggolsen bedst muligt passer til omgivelserne
d"

og ikfo"-llnødigthindrer udsigten til eller fra kirken.



. , ,

• Jleer01."f1- ., .den aV/9 197'1
li~~.,v~O.R. Uonnan.

l
\

\

Sålænge de~ pågælden,~o aroo.l administre1~es af de kirkel:Lgq myn-
digheder, ~ræffor.~irkeministerict dog ofter j~Jhentet erklæring fra.
fredningsnævnet afgørelse om nyplaccring af bygnln;'J.r på præstogårds-
jorden 'OB tilligo om selve bygguplo.n'Jl1 fo'~' dl~J::;(' ~ .!or :.;~'-vi(~t bygnin-
gerne skal benyttes til driften af præ:?-!;ec;[trdcnf.>jorr.~c:r.', til brug for
præst'On eller i det .hele tjene l{irkelige fo~muL

Jeg er enig i, at ovenstående frudningstilbud tinglysec på mtrr
fornævnte ejendom dog uc1en udgift for mig.

PåtalebeTe~t~get er naturfredni~gs~æynet for Holbæk amtsrådskreds
og menighedsrådet.•

Idet naturfredningsnævnot modtager: og godkender foranstående
frcc1ningstilbud, bestemmos dot, at fredningen vil være at liYsO på mtr.
nr. t!~ af ~orn1Q" b;y-, og. sogn.

Dot fre dade ara al er inc1tegnc·t på, vodlagtG ko~:,tc1:::Lt se, af hvil-
ken qrn genpart bedes henla~t på akten. ~,

I

t
Naturfrcdningsnævnat for Holbæk amtsråc1skreds, den a~v9 19 fJ1

Døtebtsatr.'

• Dot 't11tn!tloo, nt ~Dt·<'1ndO. b."Od~i.nrrr."OVCt;..'"Onn~~·:r,:o·~'t1nl.j~~~OD 000
ørvi:t"..ltotlftondo rl~r.\Ll:' .. ~l". ~!;o, (~ Dol'Jtrolov biT OC OOC;Y1•.

l't1rlæro1!'11st01'10t, <lon 17. novoobor 19!,';3.
p.m.v. o.b.

. tj.G. Potoroon, ekspo,

Retskreds nr. 14 - Løve Herre.d~.,
Lyst. Bd. Herrsllv, Akt. C nr. 635.

Den 26/11 1953.
Ove IIf:,nsen / Fr.

l i---
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-nr. A n ID e l d e r el~
Naturfrodningsnævne t -t;7

for Holbæk Amt.

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

F TI E D Ir I N G S O V E R E N S K O M S T •

• Undertegnede. RoOt~OV OOCM~~\a
are?="sig vil]..i~ til~som e~el~ af IØA'øg. {J'\(JO~t::Jt''O:tOe jOt"dotlJ1t::.\on 10.1\10
)rata mur Wd fiQO!'· O'Ø' tt!t'!~O

~ at lnde ~æm~ <11ero
~ frede. fGr at sikre den fri belif,genhed af
noO~.olo11 I kirke._:

•• ~edningen har følgend~. o~~~: o

~~~~~ me~ik~e bebygces eller beplantes med udsigts-~ .
~~nde beplantning, ligesom der holler i~ke på areal~~ må anbringes
nsformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
r lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
s ændringer i den nu be stående tilstrmd, der kan virke skærnmende eller
rende for udsigten til eller f~~ kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
,eplant ning på e jendommcn bibeholde s, lige som jeg forbeho,~qe,r,:,miESret

,.~\l' ' '

at foretage nybygninger eller ombygninger •. ' 'O'" ,: t'~""o· _,,/,I'~

I hl'f'ølrlp PIf nvbvaninaer e ]Jer ombygJ1trJaer er jeg villig til forinden



•
... I 11le:Jr>:,1o'·'l'U'i.4' {;<I.: ,'l: ~.'

Jer-> er e nig i, at ovon8~~tende fl'G~~ningst~J..Q\;Hfr'\'t:Lng'i'~·~:;'-"~å ~in, fornæ~\"
'j,'t.l fr''t;~'''t.....- ..te e' d d d ". ~t f ' ",J;!",.~J'"Jet! om. og u, en vaglI Ol" m~g~"I.j;"'.{~"'·

M.h.to panteg~~~~~~v~~~tt~r oG byrder henvises til ejendommens blad
ti~""- I

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holb~k' umtsrådskreds og
menigæd srådet o

l_
e

~otto1ov OO{l'JlO1"li(,l , den e~9 19 ~l
LOUI-lto HooOt'U'1.

• ~naturfrcdningsnævnet modtager og godkender fa ranstående fred-
n ings 'li ilbud 1 b.e..s1a.mme.s.".Q..,e...t'1:~",&·tr"::,:f.r,Q GoI1funge'n'1uJJ,j,1., ..\l!:ææe~';\a,.t,,,JLif.·'SQ·,,,,F[';~':;·~"~',,l\_~r~":":ht

mtr .nre af by, . sogn
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en

ge nuar,t R~,f1~~.....~~.,.:,~\!lf.!.'k-zt..:B.11'$;!",.I~ z,,; "
~~:; ~~~'~~ti:/HI'(I':'ti.3:')",,",'" t' ' t U~.I~ \:,...., ••

NaturfredningsnC3vnet for Holbæk amtsrådskreds,. den ~;!l
De ri;u,tOOth

. ',' .... "



Anmelder
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

F R E :o :1 I ~~ G S O V E TI E N S IC O H S T.-----------------_ .._-----.----------------

Undertegnede. ernVC1" Jano. 1\ttlcroon
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 4~
af sø~o1av by, OG sogn at IRde ~~~
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

• t'ICorW.OVkirke.
~~et-~~~a:t

Fredningen har følgende omfang~
De hidt il u be?yggede areale rmå ikke bebygges ~ller beplantes med udsigts-

~ ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale ~å anbringes
transformatorstationer, telefon- of,telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse .eller opbevaring af redskaber

_Iler lignende skønhed s;forstyrrende ge"nstal1de.Der ;må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu ba s-c['tendetilstnnd, der kan virl\8 skæmmende eller, ,
hindrende for udsigten til eller fld kirken.

I..;;) Joe :::brT~4(;Jho1::ar mie t'joG rot til ov(mtvcl't c.t b'~liOO ot oi~~r"n
rod.o!~obfjotrorøet !'o~ tltt m3\~r.otlt:n ot,ool'l'U.O.

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

I tilfælde af nybygninger G Iler ombygninger er jeg villig til forinden
e,ygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for

naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id skal have et sndant ydre, at
bebygBelsen bedst mu ligt pas~er til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



•
-e

.Jef.:, er e nig i, at ovonstf.l.enclc f:'Gc.~ningstilbud tinglyses på min. form:evn,
te eJeodom.dog uden udgift for migQ

M.h.to pantegæld, servitutter OG byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menig:æ dsråde t Q'

Dlcrs1Gv , den ~g/g 1951
Jons J\n1oroon.

• Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender io ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på

/

mtr.nr..... 4!} af l'loæelev by,. O{~ sogn.

~
t :f~~iede a~eal'H er ind.,t,~.~!}~..:t..".påhn.ve-d'JJ:-~tC!""·ktfrtI91c·tt~~';<·~a.-'i7.i1'hvilken e n

, Ir ,'.' l •

__ gr.3np be de'l.S...I1€··nlnet ~~å,.akte n "
'I. ~\ ~ '-c' >

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den 2~9 19~1
b"ontoon.

It:To-e, t.ow·,Uorrt''H1. (10n 7/10 1~5n.
A. UrucA~"tl/h.•

'." "
• ~.. I



for Holbæk Amt.

fe
J

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

F R E D ~J I N G S O V E R E N S IC O ~1 S T.-------------------_._--------------------
Undertegnede. ~AnQO!'O ..lt.)rtonoon

erklærer sig villie til, som ejer af mtr.nr.
af bylloor31ev 'ortdette·mtr.nr. frede for at sikre den

kirke.

f.!n
sogn at lade

fri beliggenhed af

Fredningen har følBende omfang:
De hidt 11 u bebyggede arealet m& ikke bebygges eller beplantes med udsigts-

(

ødelæggende beplantning, lige som der heller ilekepå arealet må anbringe s
t ransformo.torstationer, telefon- og telegrafmaotcr og lignende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vognu til beboolse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende ~enstandeo Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu be stå€nctctilst8.ud, der kan virl'8 skæmmende eller

ehindrende for udsigten til eller flclkirken.

u·

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidiee bebygGelse
og beplant ning på ejendommon bibeholdes, ligenom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger e 11er ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse forenaturfredningsnævne t, idet bebyggellJen alt id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt pas~er til on~ivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra k~rken.

JeG toc~:, doe (1(lt fo:rTxJllO'.a. nt b:.r(~01r':l,)')rnOnlt1d Q:1 ;Zorb11vn, {WC!: (~
_~ -*'!t. Ol't .It'~~'1"'1 "!""'~'1 """"t .~t·r··1'1l "'" '\ ·""i1 ....,.. ri 1'\ n,..,J~ i'\ 0"\ ..... ry, "".1"\.>''''''' '')1'''''>Æ4Y tJ~l;H.' ~j\" v iiJ~;...~."", ....'«-AJ ol (~:t ••:..'..,.j \.1,"'* ..3. ...... ,(1. \;,';.r ,.~ oi \ .. /~,~.P·••·04,. ~P~~'+Y""t"::'''''''' '''I'.
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•
Jef::, er. e nig i, at ovenstftende fre<.:ninbstilbud tinglyse s på min. fornæv

te ejendom.dog uden udgift for mig.
M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i

tingbogen.
På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og

,nigædsrAdet.
11oc~ol(\V ,. den P.9/ g

~..de:rO t:o:rtcneon.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det,. at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 2D uf ~or«dov by,. ~

D~~ fr~.?-ed~aree:1.'~;;r' indtegnet" på" ve"(j·Tag't'Er."·KO·f~sI{3..9r§'~··r·,';ttf''"~hvill{enen
e gl3nparl..,9,edeshe.nlaet p~,;alctenø

LI)sogn.

nn/ 9 19 t~"Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den ';;;1 ....

~ntOOl1.

tit/m;o L!No 8ø~(1. {)en 7/10 19~~.
t\.tJl1CC\l~/ir.

• I
\ .......



REG.Hl
Mtr. nr. Anmelder

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

j1ICj,~
Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

F R E D r I N G S o V B TIE N S K o N S T.

Undertegnede. ed:::. J?o'~C~ l~~tolf;;nn·
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. llbe OOorolov by, OJ sogn at lade e t areal af
dette mtr.nr. freqe for at sikre den fri beliggenhed af

aaerclov kirke.
Arealet beskrives således: ~r.~1et 03(1 :!'O:r.l\vc~t)t..on~~:Lm~)8tJ..-r~J,cn!rr.

mtr.tn:". 11"-a VOcrtåitOl lO1\1tJ m~amt:r.n:r.. 10.10 o:;t'1ohol 1 00 ~·t7.Or;lO pC::.10 mt.,t,
~ t:ro '-(lo.
I·
I

I

Fredningen har følgende omfang:
De hid t il u bebygge de areale t må. ikke bebygc:e s el,ler beplante G med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der holler ikke på areale "b mD. anbringes
.ansformatorstationer, telefon- OL;teleerafmc ..fJtGr og b.:::;nende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstuder, VOP18 til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. D8r mfi i det hele ikke fore-
tage s ændringe r i den nu be stående tilstnnd, der kan virl'8 skæmmende elle r
hindrende for udsigten til eller fI~.kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
ii beplant ning på ejendommeu bibeholdes, lieesom jeg fO~"'~I~,p$>9.,,;J.;f!,ex,·migret
~l at fore tage nybY{jninger elle r ombygninge r. 'l!.'~\""'''''''''''''':....., .

~ ..,:1..J,,~';ll(~~l,.

I tilfælde af nybygninGer <:~ 11er ,~.WlJy,gl."1:'i·ngerer jeg villig til forinden
~ .'r~/.. ,p

bygning sarbe jderne påbegym1 e ~:.;...at~'fore lægge tegninger til godkende lse for
• ~A):.,;....,.~.

naturfredningsnævne1."",<oir!'En bebyggelsen al t id skal have et sådant ydre, at
-"l • .,~- ~~I.,;rM

' __ '1- .. _'_0'0 6"*,'78+ m" '1&+ por, ...,,!. I jJ (j'Pl!j""J .. gctlH tl'r-------'tk-ke ''''''rr:wi:Pt- tct-:nitrtt'



Jeb er· e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min.fornævn-

te ejendom.dog uden udgift for mige
M.h.t. pantegæld,. servitutter oG byrder honvises til ejendommens blad i

I tingbogen •
• På tale berettiget er naturfredningsnævl1ct for Holbæk amtsrådskreds og

meYigredsrådet. noo~s10'U' ,den 29/ ~h'19 ~l
h!lter rJ101oon

.
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranståend~ fred-

ningstilbud, bestemmes det,. at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 111> af ~cro10\f by, . ae

Dej; f~?jled e \ are al el;/ird te g.~e;t. på. ve<uas.to.~k~t..J<,";'Be~l""'hv Hke n en

gr;npar~))edeS he~_~~tl på al~:..~.n·..

I~'

sogn.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den ~9/9 19 ~Il
nnrontoon.

tZ/att LøVO. litlrwtl, dal'! 7/10 lU~~.
A.unotJ{.\ro/Ji1~.



K O R T S K I ~ S E
over

til
SlFtl3else.

, I

$// : fredede arealer.

Uaturfredning~nrovnGt for Holbæk amt, oktober 1952.
Målestoksforhold: ca. 1:2000.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01721.02

Dispensationer i perioden: 21-01-1993 - 25-02-1993



FREt.' IJNCSNÆV~·F.T
FOR VESTSJr.:U M'[jS .-XT
8YDUGE FREDr,IWcSK;;=~S
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Dato: 21. j an . 1993

Sags nr.: F. 103/ 1991 j fr.
F. 74/1991

Gennem Vestsjællands Amtskommune og Gørlev kommune har De an-
søgt om nævnets tilladelse til opførelse af et udhus på 50 m2 på matr.
nr. 45 Reerslev by, Reerslev.

Der er på ejendommen den 7/10 1952 tinglyst overenskomst om
.. fredning ved Reerslev kirke. IfØlge denne overenskomst må der bl.a. ik-

ke på ejendommens ubebyggede arealer bebygges eller beplantes med ud-

sigtsødelæggende beplantning eller opsættes skure, udsalgssteder, vog-
ne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønheds-
forstyrrende genstande. Der må heller ikke foretages ændringer i den be-
stående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten
til Kirken.

Den daværende ejer forbeholdt sig ret til eventuelt at bygge et
mindre redskabsskur øst for det nuværende beboelseshus.

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 24/11 1992• bemærket:
"Forvaltningen finder, at det fremsendte projekt er på grænsen af,hvad
der kan karakteriseres som "et mindre redskabsskur". Skuret har imidler-

\~

tid en sådan størrelse, at der med dets opførelse skabes forudsætninger
for, at der kan gennemføres en total oprydning i de udendørs oplag på
ejendommen og nedrivning af, hvad der er tilbage af tidligere skure m.v.
Forvaltningen kan derfor anbefale, at fredningsnævnet godkender de frem-,

---C-
I

a
~

sendte tegninger under forudsætning af, at yderbe~lædningen udføres af
lodretstillede brædder "1 på 2" trykimprægneret eller malet i en brun

tt farvetone eller på vandfast krydsfiner malet i en brun farvetone.

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53720863
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Forvaltningen vil fo~tsat være opmærksom på, at den påbudte og aftal-
e te oprydning på ejendommen gennemføres".

Kalundbo~g r~ovsti v/provst Arne Hansen, Gø~lev har den 8/12
1992 bemærket:
" I betragtning af den mulighed, der åbner sig fo~ en oprydning på ejen-
dommen og en nedrivning, af det der ellers skæmme~, kan forvaltningens
anbefaling tiltrædes".
Nævnet udtaler:

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte st~ide~ mod den ting-
lyste f~ednings fo~mål meddeles det, at nævnet i medfø~ af natu~beskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tillade~ opførelse af det ansøgte udhus med• den angivne beliggenhed i ove~ensstemmelse med den fremsendte tegning,
unde~ forudsætning af, at udhusets yde~beklædning blive~ i materiale~
og farve~ som ovenfor angivet af Vestsjællands Amtskommune.

Det e~ et vilkå~ fo~ tilladelsen, at de~ i umiddelbar fo~bin-
delse med opførelsen af den p~ojekterede bygning fo~etages pp~ydning
af de udendørs oplag på ejendommen og ned~ivning af, hvad de~ e~ til-
bage af tidligere skure m.v.

Tilladelsen bo~tfalde~ såfremt den ikke er udnyttet inde 3 år,
jvf. natu~peskyttel~eslovens § 59 jvf. § 66, stk. 2.-

• Afgørelsen kan'påklages til Naturklagenævnet (adr,Slotsma~ken
13, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheeel'
der. KLagefristen er 4 uger f~a den dag afgø~elsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede. Hvis klagefristen udløbe~ en lørdag eller hel-
ligdag forlænges f~isten til den fØlgende hve~dag.

Klage indgives sk~iftligt til f~edningsnævnet.
Tilladelse~ må ikke udnyttes fØ~ klagef~isten udløber. Retti-

,
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dig klage har opsættende virkning for den påklagede
bestemme~

afgørelse, medmin-

10V'-.k~
rVagn Lundegaa~d ~
::•
I
i
\.

Hr. Flemming Quist Pete~sen
Ree~slev
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Dato: 25. f eb~ . 1993

Sags nr.: F. 3/ 1993 j V f .

F. 60/1991

Ved skrivelse indgået den 21/1 1993 har Stiftøvrigheden for
Kalundborg Provsti og Reerslev menighedsråd anmodet om nævnets tilla-
delse til opførelse af en tilbygning til kapellet ved Reerslev kirke
på matr. nr. 1 a Reerslev by, Reerslev.

Sagen er af nævnet sendt til udtalelse i Vestsjællands Amtskom-
munes landskabsafdeling, der den 4/2 1993 har bemærket:
" Der er tale om en mindre tilbygning til et eksisterende kapel ved
Reerslev kirke. Tilbygningen angives udført i materialer og konstrukti-
oner som det eksisterende kapel. Kapel og tilbygning ligger inden for
det område, der er fredet ved kendelse af 29. september 1957. Tilbyg-
ningen kan derfor ikke opføres uden Fredningsnævnets tilladelse.
Det er fa~valtningeæ opfattelse, at der ikke ved opførelse af tilbyg-
ningen tilsidesættes hensyn, som fredningen tilsigter at varetage. For-

tt valtningen kan derfor anbefale, at der meddeles den for byggeriet nød-
vendige tilladelse".

IfØlge den tinglyste fredningsoverenskomst må der ikke foretages
ændringer i den bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hin-
drende for udsigten til eller fra kirken.

Der er ved overenskomsten taget forbehold om ret for menigheds-
rådet til at foretage nybygninger eller ombygninger.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte - under hensyn til
hensigten med byggeriet - strider mod fredningens formål, meddeles det,Q. \~\lIV-()OOI
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at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader
opførelse af tilbygningen til kapellet i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger med beskrivelse.

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

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermunds-
gade 38 b, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskelli-
ge myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er med-

delt den pågældende klageberettigede. Hvis klage fristen udløber en lør-
dag eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ret-

tidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigehden bestemmer andet .

Erik.A',u;~-C~vald Ebbesen

Roskilde Stiftøvrighed
Stændertorvet 3 A
4000 Roskilde
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