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Naturfredningsnævnet
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 _J.dCbt4.W tor ' __ ..up ...

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ~ OS ., &Ja
at .... rup by, OB sogn at lade MI 18 t I m tIll I .leee
~ mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

, .... rup kirke •
Arealet beskrives således:"~ ~.Dr ••, GØ 1Ja ......... 1at~.

R. la, 4........ 1....~•...".tø øtelMo. ••, ... "'"*"I~"""

"

\,

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal •• må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale'" må anbringes
transformatorstatione~, 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-
~ages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til olIer fra kirken.

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

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet~ idet bebyggelsen altid skal,have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passe~ t~l omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

!,
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Sålængo det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder,
træf ter kirkeministeriet dog ofter indhentet erklæring fra fredningsnævnet

"afgørelse om nyplacer~ng af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve
oyggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af
præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele tjene kirkelige _
formål.

Jeg e~ enig i, at ovenst~ende<fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom.do~ uden udgift- f~F mig. -

M,.h-.t. pantngæl.d, .servitutter' dg byrde'r henvis'es,,·'t-il~·e·.je-l'l.do-ll1IUQ,n8'blad i
t ingboge'n. '

Påtaleberettiget er nnt.urZredningsnævnet f~r Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

lilli..... ,den »'1.019'1
p .

Idet naturfredningsnro~et rnoGtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bc~temmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. la,.' .. .... af ...... by, .. sogn.

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

Naturfredningsnævnet for Holbæk nmtsrådskreds t den" /1019 ".........
'O.'...... , 'U_ tU".IM_., '.

.......... ••..,. lØt..
• ~ s.e .

c.

»d, tU~ ... tIt .......... ,..' ......11.............. '.. m.......
dlfttm. ,a _ ••• la•• ,. Ol,te ,- .. " q ~

. IbkøSaS.lttrt.o •• cl.h, ,. ~ .. 1"..
'P'.:.tI:':Va _ ..D_..-~-~ --~~-

I.t. hte...-n. .., ••
UIØ' "avtMl~ t'" t._

t~n. _ ' ø.,.,•."" ~ '(,

.......,......... u .
JkI. _ •• 1, tø."I,D. IIIIIUI '••••.,.re...... ...., ø~"'.

f
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Mtr.nr.
Naturfredningsnævnet

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 ..... ~ IOBhlrAd'
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. l'~
af tin 14J'QJ by, os sogn at lade _111111_.
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af,_n, kirke.b~" _tea. ll............ ,. ..••"Il;._•••••••••~._ til "'''4.'''''.

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal'" må iirkebebygges eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der helle~ iirkepå areale~ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og,telegrafmaster; og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller o~bevaring 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 •

øn.a aO" pl .~.ft(J~..8tA.~. 1~1 til,.. 'bti .......

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
dl'og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligosom jeg forbeholder mig ret

til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnett idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt nindrer
udsigten til eller fra kirken.
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Jeg e~ enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom. dog uden udgift for mig~

M. h ..-t-;··pan'fogæld " 'sor'V'itutter og. byrdell. J.1On:y:4:se.-&.·:t.H ......e-·~fi.&mme-Jlte·~:e~adi
tingbogen.

Påtaleborottj.got er nf1.~ur~rodningsl1ævnet for Holbæk amtsrMskreds og
menighedsrådot.

_.... ,denll/101951J.""- ,. .........
. Idet naturfredning~nævnet moctager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse ~å.
mtr.nr. 1-' af '--' by, ti sogn.

:Det fredede 'areal er ~ndt,"g.l1ot p.U .. ve.dlag.te.. k()D:t.S1f;i,Æ.8iEty".aP.!\·l"'"'V'".i~HEe-», en

genpar-:t. bedes henlagt på <;l.lrton.

Naturfredningsnævnet for Holbl'Jk amtsrådnkreds, don 18/ tlth9 fl ...........
................ ,' ....... bonJ .....

........... 1951.
tr. ii4aad..... um/ ø'...
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~A n m e l d e 'r:
Naturfredningsnævnet

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 sar. otto Ol.. n '
erklærer sig villig til, som ejer af'mtr.nr. ..
af ~"1Up by, OB sogn at lade Gt areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre don fri beliggenhed af

"'r:up ,kirke.
Arealet beskrives såleqes: "l•• W, .11... ,..............

brSftlJ'tlpl# te bil' .. tf.1 ..... 1Im4•• ~.. "1~""",

Fredningen har følgende omfang:,-"",.",eNPø a;eal.' må ikke bebygge s n ..
."III~•• '!QI'I.I~.ligesom der helle~ il,~epå 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.

J... lv 06 -"'''''1St''' •• ., d."' ••"... ~ •• te ...t til
at opDn 'O,Pintøll' iil GBntn Dnc i åell øori,lip • .& .. ....:ut.
h GJ4 ., .. lift'. """101' ., .In n et.
.. .,. al JO • .,4 ,...... ,

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hi~~~d~ge bebyggelse
•• ).11"" dtlog beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom .J~g,,"fb'rbeholdermig ret

til at foretage nybygninger eller ombYBn~~~9;r-.'""""
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden

,c,

bygningsarbe jderne p5begynde_s-at forelccgge tegninger t il godkendelse for
naturfredningsnævne~r' ide~ bebyggelsen altid skal have et sldant ydre, at
bebygge1sel1 be'dst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigte~ iil eller fra kirken.
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Jeg e~ enie i, at ovenst~unCe.fredningstilbud tinglyses p~ min fornævn-
te ejendom. dog uden udgift for mig.

M.b. to", pantegæld ,. servi tutto~' og byrder. hcnvise·g. t il,..ejendommens blad i

t ingb oge·n.
P~taleberottigGt or nnturfroCnings;1ævnGt for Holbrel, nmtsr~dskreds og

menighed sr åd et .
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Idet naturfrednings.nævne·t moCltager og godl<Gnder foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr.4a af ,...... by," sogn.

:ile..t.-fredede areal er .. indtki1gp€Jt på v:edlagte. -korta.kitS-El". d, ,hvilken- en
gcnpaFt·bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den 1.8/ 1019 '1
.... ml"lt ••

..... "t.... nr. U. 14ua4•• __ .. at.
-.1•..... 1"~

••• I4a04~ .... lI/ ø.&a.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01733.02

Dispensationer i perioden: 14-12-1998 -11-10-2006
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Ktb~NR. \ l3 3 .O :Lv"

Den 14. december: 1998 kl. 13.30 afho::'dc.F:-edningsnævr.et for
Ves t sjællands i\mt v/formanden domme:-- ?2.em[";1,':'ngJø:-ge::-.senog
det amtsrådsvalgte nævnsmedlem Gunner Nlelsen, Eolbæ~, møde i
Tømmerup g:--averbygning med domme:- ?ete:- 8r:uun Sej er:se", Som
sekretæ:--.

Der foretages:
F 33/1998 ~isøgning f:--aRos~:l~e S:ifts-

øvr:ghed cm god~e~de:se a~ op-

Tø~~er:up by, Ka:~",dccrg ~o~der.

Formanden bemærkede, at det 10ka:7algte medle~ af næv~e: Vag~

Dyrbye, som medlem a~ menig~edsr~det e:- :~hab:::', og a: dennes
suppleant EJvind Bitsch ~avde er:klære: sig inhabil scm for:-
ma~d for Kalu~dborg Bygni~gsk~ltur:foren:~g.

For Roskilde Stiftsøvrigted mødte stiftskontorcr.e: He:le Sa-
xild Andersen og fuldmægtig Ida Ncrmann samt kgl. bygr:':'~gsin-

~ grpektør a:::-kitekt M. A. A. Kars ter. ?ønno'tJ sa:nt provs t :0:::-Ka-
::::1-~~undborg Provsti, Jørn Noe, Ruds Vedby.

I CIJ'
w Z~

-""
~ ~~or: Tømmerup menighedsråd mødte kassere:::-
-'" I ~m Vagn Legaard samt ki rkeværg,:,: Hans
eD -~~ ~ndskabskonsulent flIVL,M.A.A. Birgitte Fink.

"""\ å'
~~~r Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite'mødte Jørgen
)a Hansen og Bent Falk.

~

og menighedsrådsmed-
Mohnsen tillige med

For Kalundborg Bygningskulturforening mødte Ejvind Bitsch.

For Vestsjællands Amtskommunes Natur og Miljø mødte Mogens
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Berthelsen.

For Kalundborg kom~~ne mød~e Claus Hvalsøe.

Formanden redegJorde for sage~,
del af præstegårds:orden, hvor

, dr..erun er at det a::"e:1.e er den
bebyggelse ha~ funde:: sted,

•
der er gensta:1.d for sagsbeha:1.d::;''::''::gen,samt at Fredn'::"::gsnæv-
Ee~s kompetence l relation r:' 1 E:x::;.er-:red::'.'::"::ge.:1ale'.e er e::,.
høringspligt for ansøgere .

~arsten Rønnow redegjorde for baggr: ..mde~
de:-_r:es placeri:1g I de~ fa::d.~ s~ec. e=ce~ d::::-z:::e:'se med "'71e:1:..g-

hedsrådee og sti:::s~ontoret. på sei:te::s veg:1.e pegede . .:...a.:l. pa.

de:: nuværende placer'::"ng, der lands~abelig:: cg byg::l:1.gs~æssig::
var og er den mes:: hensig~smæss'::"ge, også som valge:: a: mace-
rialer falde ud. ~irkegårds~dvide::"sen mcd ves:: med ge::beplat-
n'::"ngvi.l med tide:: bevi.rke, ae h~sec falder i::;.di he::;'hedenu-
de:: at skæmme områc.et iøvri.gc. ~-n..._0. __ var i~ke ocmærksom på

Det c.rejedeskellet imellem præs::egårdshave:: og ki d:egården.
sig om at flytte byg::ingen ~d a: synsvi~klen til kirke::. Ter-
ræ::et forbød iøvri.g:: en placeri.::g længere mod r.ord.

• i~~e alternative placeringsm~llg~eder i:1.dei billedet, ~a me-
nighedsrådet havde rettet henve::delse til ham som kor.s~lent,
og derfor blev de fysiske forhold undersøge uden a:1.glvelse af
andre løsningsmodeller. Vinc.uerne i byg::i.ngen samt por::e vll
k~n:1.e males mørkere, selvom bevoksr..inge:: vil skJ~le byg::lnge::
med tiden.

Helle Saxild
forhold til

kunne t il træde, at den foreslåede placering i
kirken er den mest fordelagtige trods de

vanskelige terrænforhold .

..... 1.
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En sydligere placering udenfor fredningen ville genere kirken
mere direkte end de~ aktuelle placering.

B::"rg:"tte Fink redegjorde for p:acerl~gen a':
de~ tidligere nu fældede gamle e~mebevoksning,
tee af bornholmsk røn. En nord~::"gere placering
f2ldt fundamenteringsproblemer og ville have
for præstegården og dens have. Ma:erialevalget
at bygningen fremseod som særde:es anonym .

bygninge'l same
der er erscat-
ville have af-

være:: t.:.1 gene
skulle c - ,a_Iøae,

Vag,:: Legaard oplyste, a:. elmesyge!'", har bevirke:: r.øc.'.rer.d':'g
fældning a:: de~ eksisce::::-ende beplatn':'~.e;,1:v::"lke,::be·,'.:.::::-kede,
ae byggeriee blev me~e s:(::1ligc. - k:".:~:-:<egårdens r:..o~ci·,·es:lige

njø::::-,::eligger et t':'dl':'ge::::-ekommu,::alc kapel fra om~r::"~g :870.
Fra omkring 1970 e::::-denne bygn':'ne;bleve: sløjfe: som ~a~e~ oe;
blevet indreete: til ma,::dskabsbygn':'ng, :yrrum og c~::"le=.

Jø~ge~ Hansen gav ~dtryk fc~, at ~x~er-fred~inge~ e~ a~ sto~
være.:., såvel landskabelig: som bygningsmæssigt. Det er bekla-
geligt, a: der skal gå så lang tid, som :ra den kCr:'.munale
myndigheds godkendelse a:: byggeansøgning af 14. august 1997
frem til april 1998 f2lr ma:--.hos Stifc.søvrigheden bl':'-.rerop-
mær~som på serv':':utc.en og zcnelo-.rskravet. Servit~t::en ~indrer
l realiteten byggeriets ge:"'.r.em:2lrelse,da der iK:<'eer tage:
her1syn til Kirke~ og dens placering. Man burde have gravet
bygningen længere ned elle::::-lave: lavere tagrejsning. ~n kl~-
kegårdsmur fra 1861 er ligeledes blevet fJernet, mås.:':eogså
uden tilladelse. Der må stilles spørgsmål om, hvilke konse-
kvenser en manglende godkendelse ville have afføde, hvis
manglen var opdaget inden byggeriets iværksættelse. Byggeriet
er stærkt skæmmende, hvorfor de: indstilles, at nævne: træf-
fer en beslutning, der markerer at bygningen er forkert pla-
ceret, hvorfor den bør fjernes eller ændres således, a: kir-
ken påny kommer til at ligge frit i landskabet. Således kunne
bygningen flyttes ned på pladsen øst/nordøst for kirken, hvor
der p. t. ligger et redskabsskur. Såfremt nævnet godkender
byggeriet indstilles det, at der fastsættes en tidsfrist for
bygningens fortsatte eksistens, f. eks. 20 år, nemlig når den
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er blevet afskrevet. I så fald bør bygningen males mørkere og
vinduesrammerne ligeså. Beplantningen bør forstærkes mod vest
for at skabe separation.

Ejvind Bitsch indstillede bygningen fjernet på grund af dens
uheldige placering, hVllket må kunne lade sig gøre i og med
der er tale om et træhus.

Karsten Rønnow erklærede, at ethvert byggeri omkring en kirke
nødvendigvis må indebære et kompromis imellem hensynene til
det historiske bygningsanlæg og til praktiske forhold for
graverne.

Nævnet besigtigede herefter arealet og
nord for den nordlige kirkegårdsmur ved
sen er placeret et redskabsskur på ca.
lyst, at præstegården er opført omkring

konstaterede, at der
indgangen fra P-plad-
20 m2• Det blev op-

1955.

Sagen optaget til afgørelse efter nævnets besigtigelse af
forholdene under mere gunstige vejrforhold.

Sagen udsat.

Mødet hævet.

Flemming Jørgensen

Den 18. februar 1999 traf Fredningsnævnet i forlængelse af
ovenstående møde den 14/12 1998 følgende afgørelse:

Det bemærkes, at stedet er besigtiget påny af nævnsmedlemmer-
ne under mere gunstige vejrforhold.

Indledningsvis bemærkes, at den den 23/8 1952 tinglyste fred-
ningsoverenskomst med nævnet som påtaleberettiget foreskri-
ver, at der i tilfælde af ny- eller ombygninger skal forelæg-
ges nævnet tegninger af byggeriet, forinden det påbegyndes,
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til nævnets godkendelse. Det er herved bemærket, at bebyggel-
sen altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst mu-
ligt passer til omgivelserne, og ikke unødigt hindrer udsig-
ten til eller fra kirken.
I fredningsoverenskomsten er der taget det forbehold, at så-
længe det pågældende areal, dvs. matr. nr. l a Tømmerup by,
Kalundborg Jorder, administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet, dog efter indhentet erklæring fra
Fredningsnævnet, afgørelse om nyplacering af bygninger på
præstegårdsjorden, og tillige om selve byggeplanen på disse,
for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af præste-
gårdens jorder, til brug for præsten, eller i det hele tjene
kirkelige formål.

Nævnet bemærker dernæst, at den omstændighed, at graver-/red-
skabsbygningen allerede er opført og ibrugtaget for mere end
l år siden, gør det muligt at se præcis, hvordan bygningen
tager sig ud, også i forhold til omgivelserne.

Nævnet finder det på baggrund af iagttagelserne på stedet
godtgjort, at bygningen er særdeles skæmmende for udsynet mod
kirken, set fra vest. Også fra kirkesiden virker bygningen
skæmmende, omend i mere afdæmpet omfang. En anden og mørkere
maling på træværket, specielt på dør- og portpartierne, fin-
des at kunne forbedre indtrykket.

Nævnet har ikke fundet det godtgjort, at bygningens formål
ikke har kunnet opfyldes ved en anden placering i kirkens
nærmeste omgivelser, også indenfor deklarationens område.
Nævnet ville have foretrukket en i terrænet lavere placering
og evt. lidt nordligere, end den nuværende mere dominerende
placering, eller en helt alternativ placering i kirkens omgi-
velser.
Det bemærkes herved, at de under mødet den 14/12 1998 af me-
nighedsrådet og stiftsøvrigheden fremførte hensyn til
præstens udsigt fra præsteboligen, findes at burde underord-
nes hensynet til almenhedens udsyn mod kirken fra vest, jf.
herved det angivne ovenfor formål med fredningsoverens-
komsten.
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Afsluttende bemærkes, at der ikke ses hjemmel til, at nærvæ-
rende erklæring/afgørelse af Fredningsnævnet kan påklages til
Natur~~enævnet. _---~

. t/1JA ,_/;~
punner Nie sen Flem~lg Jørgensen
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Kopi af afgørelsen sendes til:
Roskilde St iftsøvrighed, Palæet, Stændertorvet 3A, 400 O Ros-
kilde
Tømmerup Menighedsråd v/formanden John Jalsbo, Skolevænget
16, 4400 Kalundborg
Kalundborg Provsti og Provstiudvalg, Sømarksvej 5, 4291 Ruds
Vedby
Kalundborg Kommune, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
Danmark Naturfredningsforenings lokalkomite v/Hans Guldager
Christiansen, Skeltoften 30, 4400 Kalundborg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Kalundborg Bygningskulturforening v/Ejvind Bitsch, Brands-
bjerg 24, 4400 Kalundborg
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø
Dommer Peter Sejersen, Retten i Kalundborg, Volden 18, 4400'
Kalundborg
Kalundborg Folkeblad, att. Torben Husted, 4400 Kalundborg
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• SCANNETArkitektfinnaet
Leif Madsen og Helje Sørensen A/S
Sorøtegnestuen
Holbækvej 111
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• Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har i skrivelse af 17. marts 2005 på veg-
ne arkitektfinnaet og Tømmerup Menighedsråd forelagt fredningsnævnet
projekt om om- og tilbygning afkonfinnandstue mv. til Tømmerup Præste-
gård på matr.nr. l a Tømmerup, Kalundborg Jorder, beliggende Tømmerup-
vej 48.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Ejendommen er omfattet fredningsoverenskomst tinglyst den 23. august
1952 for at sikre den fri beliggenhed af Tømmerup 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 skæmmende 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 ombygninger. I tilfælde af nybygninger eller om-
hygninger skal tegninger forinden bygningsarbejderne påbebyndes forelæg-
ges til godkendelse for fredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et
sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke u-
nødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.

Det bemærkes, at kirkeministeriet den 3. juli 1952 har taget det forbehold i
fredningsoverenskomsten, at så længe det pågældende areal administreres af
de kirkelige myndigheder træffer kirkeministeriet, dog efter indhentet erklæ-
ring fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplaeering af bygninger på præste-
gårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for disse, for så vidt bygninger-
ne skal benyttes til driften afpræstegårdens jorder, til brug for præsten eller i
det hele tjene kirkelige formål.

ej Idenne anledning skal amtet meddele, at man efter det af kirkeministeriet
tagne forbehold overfor fredningsoverenskomsten ikke finder, at frednings-
nævnets tilladelse til byggeriets gennemførelse er fornøden.

,20::;)"\.... )-Z_J \ ly ~():)"J J
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Joumal nr. F24/05
Deres J.nr. 0209

Den 14. april 2005



Projektet skal, da arealet fortsat administreres af de kirkelige myndigheder,
alene forelægges fi-edningsnævnet til afgivelse af erklæring overfor kirkemi-
nisteriet, jf. vedlagte kopi af afgørelsen i "Overfredningsnævnets orienterer"
nr. 507.

Amtet har i øvrigt intet at bemærke til 0111- og tilbygningen, der opføres i
samme byggestil og i samme materialevalg og farvevalg som de eksisteren-
de bygninger."

Det fremgår af de tilsendte tegninger og beskrivelser, at den eksisterende
pra::stebolig er på ca 125 m2, at bygningsarealet som ombygges er på ca. 63
m2 og at tilbygningen er på ca. 80 m2 • Ydervægge bliver som eksisterende
bebyggelse i røde teglsten, tagbeklædningen bliver ligeledes som eksisteren-
de bebyggelse med røde tegl, eventuelt genbrugstegl.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at fredningsnævnets kompetence i relation til den
tinglyste "Exnerfredning" a1cne er en høringspligt for ansøgerne. Men den
den 23. august 1952 tinglyste fredningsoverenskomst foreskriver, at der i
tilfælde afny- eller ombygninger skal nævnet forelægges tegninger afbyg-
geriet, forinden det påbegyndes, til godkendelse af fredningsnævnet. Det er
herved bemærket, at bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at bebyggel-
sen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til-
eJler fra kirken.

Nævnet finder, at den ansøgte tilbygning ikke er i strid med den tinglyste
fredningsoverenskomst, og at den kommende bebyggelse findes at indpasse
sig til omgivelserne og ikke hindrer udsigten til eller fra kirken. Nævnet fin-
cler derfor at kunne tiltræde opførelsen af det omhandlede byggeri.

Det tilføjes, at der ikke ses hjemmel til at nærværende erklæring/'
~ frem~'ngsnævnet kan påklages til NaturldagemlWnet.il \ "-. ,/

\ ,~ //~/;.~~.
\ . \ \\) / ,.'t~~ '':~e\\\, E' ,in5;)' ng Jørgensen
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Kopi af kendelsen sendes til:
Kalundborg kommune, Teknisk Forvaltning, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, dd~Qr1W~~~.r'nt!;; e bpkrC3ftes.

Dommeren. 'n d, \4jYj ~
. onj nton

oass.
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Rambøll Danmark AIS
Teknikerbyen 31
2830 Virum
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Modtasot!
Skov- og Naturstyr.111ft

, 2 OKT, 2006

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø den
22. september 2006 har De på vegne Kalundborg kommune ansøgt om næv-
nets tilladelse til renovering af vandledning på ejendommen matr. nr. 1 a
Tømmerup, Kalundborg Jorder, beliggende Tømmerupvej 48.

Ved sagens fremsendelse har Natur & Miljø bemærket:

"Ejendommen, der er omfattet affredningsoverenskomst tinglyst den 23. au-
gust 1952, for at sikre den fri beliggenhed af Tømmerup Kirke, ligger nord
for landevejen Holbæk - Kalundborg syd for kirkegården.

Det fremgår af ansøgningen, at en eksisterende udluftningsbrønd umiddel-
bart op til Tømmerupvej vil blive fjernet og erstattet af en ny brønd, som vil
blive placeret på den nye vandledning ca. 5 m ved siden af den nuværende.
Den nye brønd vil som den eksisterende være synlig i terrænet. Til beskyt-
telse af brønden opsættes der 4. stk. betonpæle i 1 m højde omkring brøn-
den.

I forbindelse med ledningsarbejdeme vil terrænet blive retableret efterføl-
gende.

Amtet finder herefter, at udførelse af ledningsarbejderne som beskrevet ikke
vil være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med frednin-
gens formål".

Nævnets afgørelse:

Den ansøgte renovering af vandledningen med udskiftning af udluftnings-
brønd der i mindre omfang vil være synlig i terrænet, findes ikke i strid med
formålet med Fredningsoverenskomsten tinglyst den 23. august 1952, der
har til formål at sikre, at der ikke foretages ændringer i tilstanden omkring
Tømmerup Kirke, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til-

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F 78/06
Deres lnr. 6776008

776-060214
v.A. j.nr. 8-70-51-30-323-

1092-2006

Den 11. oktober 2006
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eller fra kirken.
Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 reno-
vering af vandledning med udskiftning af brønd, og at der i den forbindelse
foretages terrænarbejde, når terrænet efter arbejdets afslutning retableres.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. 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 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 op-
krævningpå 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

Gebyret tilbagebetales, hvis De får hel~~~}~,~~}~Wismedhold i

/#,1,1t;;~
....~~.".,.

Fle~ri9~'~ Jørgensen
Vi/

http://www.nkn.dk
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SCANNET
Modtaget i

Skov. og Natur.tyrel.en

1O JULI 2007

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

Kalundborg kommune
Plan, Byg og Miljø
Højvangen 9
4470 Svebølle

ftEiNl

Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted
Tlf. 56642726
Fax 56656496
E-post:
anc@domstol.dk

F 32/07
Deres j.nr.
326-2007-48933
Den 9. juli 2007

1733. (}ø.

Ved skrivelse af 31. maj 2007 har kommunen ansøgt om nævnets tilladelse
til opsætning af en brandstander ved siden af en af Vestsjællands Amt tilladt
udluftningsbrønd på matr. nr. 1 a Tømmerup, Kalundborg Jorder, beliggen-
de Tømmerupvej 48.

Det tidligere Vestsjællands Amt har den 22. september 2006 tilskrevet Fred-
ningsnævnet om renovering af vandledning fra Kalundborg til Deigvad
Vandværk. I skrivelsen har amtets Natur og Miljø bl.a. anført:

"Ejendommen, der er omfattet affredningsoverenskomst tinglyst den 23. au-
gust 1952, for at sikre den fri beliggenhed af Tømmerup Kirke, ligger nord
for landevejen Holbæk - Kalundborg og syd for kirkegården".

"Det fremgår af ansøgningen, at en eksisterende udluftningsbrønd umiddel-
bart op til Tømmerupvej vil blive fjernet og erstattet af en ny brønd, som vil
blive placeret på den nye vandledning ca. 5 m ved siden af den nuværende.
Den nye brønd vil som den eksisterende være synlig i terrænet. Til beskyt-
telse af brønden opsættes der 4 stk. betonpæle i 1 m højde omkring brønden.

I forbindelse med ledningsarbejderne vil terrænet blive retableret efterføl-
gende.

Amtet finder herefter, at udførelse af ledningsarbej derne som beskrevet ikke
vil være forenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med frednin-
gens formål".

Kommunen har den 21. juni 2007 tilsendt nævnet en skitse fra Rambøll af
21. juni 2007 vedrørende transitledningen Deigvad-Kalundborg med angi-
velse af den af amtet tilladte udluftningsbrønd med omgivende 4 betonpæle
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og placeringen af den nu ansøgte brandstander.

Nævnets afgørelse:

Nævnet finder ikke, at ledningsarbejde~,når terrænet efterfølgende retable-
res, er i strid med formålet med den tinglyste fredningsoverenskomst, for at
sikre den fri beliggenhed afTømmerup Kirke. Etableringen afudluftnings-
brønden med de 4 omgivende betonpæle i en maksimal højde af 1 meter
over terræn samt brandstanderen, finder nævnet - under hensyn til det angiv-
ne formål - heller ikke i strid med formålet med fredningsoven:mskomsten.

Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 led-
ningsarbejdet med etablering afudluftningsbrønd med betonpæle og opstil-
ling af brandstander, alt med en placering i overensstemmelse Rambøll's
skitse af 21. juni 2007.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Side 2/1.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben~
havn K) afb1.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den .
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hel-
ligdag, 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 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 op-
krævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøcenter/kom-
munen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlin-
gen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk ~

Gebyret tilbagebetales, hvis De far ~elt ",,<?aviS medhOld,~e~I~~

{~s~ ~l.~~~en .~'~';Q
{A...."'!
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Vejdirektoratet 
Thomas Helsteds Vej 11 
8660 Skanderborg 
 
Att. Mette Aaris-Nielsen 
maan@vd.dk       
       
       
       
      

        FN-VSJ 61/2015   
        NST-4112-03131 
 
        Deres j.nr. 14/17874-6 
 
        Den 10. august 2015  
 
        
 
Ved mail af 20. maj 2015 har Vejdirektoratet, rettet henvendelse til Fredningsnævnet vedrørende 
midlertidig arbejdsplads på matr.nr. 4a Tømmerup, Kalundborg Jorder. Vejdirektoratet har ved mail 
af 22. juni 2015 fremsendt ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med 
etablering af midlertidig arbejdsplads på fredet areal. 
 
Det hedder i ansøgningen: 
 

”… 
Baggrund for projektet 
Vejdirektoratet har udpeget T-kryds H119 Holbækvej/Kærbyvej, som en sort plet i 2013. Krydset  
skal vurderes i sammenhæng med T-krydset Holbækvej/Tømmerupvej, da afstanden mellem de to  
kryds kun er ca. 20 m. Der er sket en del uheld i krydset og det er derfor planlagt at ombygge det.  
Der skal anlægges 2 venstre svigbaner med en bredde på 2,75m, etablering af cykelsti på stræk- 
ningen med en bredde på 1,50m og etablering af et krydsningshelle for fodgængere imellem bus- 
stoppestedet vest for Tømmerupvej.   

 
Øst for Tømmerupvej på matr.nr. 4a Tømmerup, Kalundborg Jorder, er der registreret en kirke- 
fredning i forhold til Tømmerup Kirke. Ifølge Fredningsoverenskomsten dateret 7. maj 1937, må der  
på arealet ikke opføres bebyggelse eller etableres beplantning, der kan virke skæmmende for ud- 
sigten til eller fra Tømmerup Kirke. 
 
I forbindelse med det kommende anlægsarbejde, er der brug for en midlertidig arbejdsplads der 
Kommer til at berøre 29 m² af den sydlige del af det fredede areal. De aktiviteter der kommer til at  
foregå i det midlertidige arbejdsareal, er anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af cykelsti- 
en og sikring af eksisterende skråning. 
 
Anlægsperioden forventes at være fra 1. august til december 2015. Det berørte areal i projektet, 
fremgår af vedlagte kortbilag 1. 
 
Vejdirektoratet søger hermed om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 til etablering 
af et midlertidigt arbejdsareal på ca. 29 m² på arealet med en registreret kirkefredning. Ved an- 
lægsarbejdets ophør, retableres det anvendte areal. 

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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…” 
 
 
Naturstyrelsen har i mail af 26. juni 2015 udtalt: 
 

”… 
Der søges om dispensation til etablering af et midlertidigt arbejdsareal på 29 m² på et areal, der er 
omfattet af en kirkeomgivelsesfredning omkring Tømmerup Kirke. 
 
Det fremgår bl. a. af deklarationen, at der ikke må foretages ændringer i den nuværende tilstand, der kan 
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det er i ansøgningen fra Vejdirektoratet anført, at det er en ansøgning om dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 19. Naturbeskyttelseslovens § 19 omhandler beskyttelseslinjen omkring kirker. 
Bestemmelsen administreres af kommunen. Det er Naturstyrelsen vurdering, at det ansøgte ikke kræver 
dispensation fra § 19 men alene fra kirkeomgivelsesfredningen. 
 
Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnævnet har 
behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Naturstyrelsen selvfølgelig til rådighed. 
…” 

 
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling har i mail af 29. juni 2015 meddelt, at afdelingen ingen 
indvendinger har mod det ansøgte, såfremt arealet reetableres til samme stand efter den midlertidige 
anvendelse. 
 
Tømmerup Sogns Menighedsråd har ikke fremsendt bemærkninger i sagen. 
 
I fredningsoverenskomst tinglyst den 1. november 1951 på matr.nr. 4a Tømmerup, Kalundborg Jorder  
fremgår følgende: 
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”… 
Det hidtil ubebyggede areal må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende 
beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes transformatorstationer, telefon- og 
telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller 
opbevaring af redskaber 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. 
…” 

 

Nævnets afgørelse: 
 
Den ansøgte benyttelse af arealet til midlertidigt oplag er ikke i strid med 
kirkefredningsdeklarationen, ligesom ingen af de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 
nævnte forhold taler mod at give dispensation.  
 
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at meddele dispensation til den ansøgte benyttelse af matr. nr. 
4a Tømmerup, Kalundborg jorder på betingelse, at arealet efter endt benyttelse retableres til den før 
benyttelsen værende tilstand.  
 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 
 
 
 

Svend Erik Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KOPI 

Side 4 af 6 

 

 
Klagevejledning. 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og 
Miljøklagenævnet over afgørelsen.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager 
via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
 
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 væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 
 
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 
klagenævnet, 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 

projekttilpasninger, 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 

afgørelse i sagen. 
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for 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: 
 
�Peter Wolfenberg Olsen, Tømmerupvej 51, 4400 Kalundborg 

� Kalundborg kommune, kalundborg@kalundborg.dk 

�Tømmerup Kirkes Menighedsråd, 7271@sogn.dk  

�Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk) 

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

�Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Kalundborg  

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

�Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),  

�DOF lokalafdeling i Kalundborg 

�Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 

�Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
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