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Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden'stempel og'gebyr i hft.
lov nr, .140'af 7/5 1937,§33,
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Undertegne de fel'øløæ me:':~be4srt.a wd fo%"c1::tl(len.

erklærer sigl villig'o,t,il,som ejEJr af ,mtr.nr. la.
af torolC1æ by, OC' sogn at lade ,et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beligeenhed af. ',\ ~

1\)lro1000 kirke. o ..
Arealet beskrives således:

,I r

'. ;'

~ Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede arealormå ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
IJdelæggende beplantning, 'ligesom der heller il.kepå areale mG må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og'lignende eller opsæt.
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevåring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-

'.. tages ændringer i den n~ 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 jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden I

bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge teeninger til godkendelse for
naturfredningsnrevnet~ idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst 'muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



Sålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del
.a~ præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning hertil adminl')
.s~r~res af de kirkel~ge myndighoder, træffer kirkoministeriet afgørelse om
nyplacering af præstegårdens bygninger herunder tilligo selve byggeplanen
samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende,
uanset fredningsde~larationon.

Jeg e~ enig i, at ovenstående frcdningstilbud tinelyses på min fornævnte
ejendom dog "ude'ri-ticrgfi{"for m\?;~

M.h.t. pantogæld, servituttor og byrder henvises til ejendommens blad~
tingbogen.

Påtaleberettiget er natur~redningsnævnot for Holbæk amtsrhdskreds og
menighedsrådet.

Idet naturfredni~gsnævnet modtager og godkender foranståeme fr~-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være 8t lyse på
mtr.nr. la af føratø.' by,

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

feralø. , den' 1Ø 1019 51
p.m.v. "I. OdØ"....rd.

sogn.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,
:..... otøm.

J"temaondeo lIGt! 1ndatUliba til (J04kcnd~æ.
4. ·24 •.• ~. 1952+ ,
p.u... Are-Løft Uerre4e provotludVn1{;.

don, • 109 51

, ;,
2 O lGOl~9b ':'
DS. , , ,

»et t11t:rattea. at •. ætMtldefftalliJ'Uetllbwi tinel$oøs UOJi e.ffitlit-
ettftendø pt\ 1'Iv........ln a.t '.r$løM bF OGQOG'D. ,

IUkt)ml111ote~1e'. 6eD ~G. 3unl1g~a.
p.Cl.V. o .b.
3. Berctson. *'&.

Luot. Slrø 1Mø. tIl.V. 4en :!!J/O 195~.
Ya.1.4.ltelluøn/DnA. "
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M'lJr.nr. A n m e 1 d e r:

Naturfreoningsnævuet
for HolJæk Amt.

'. Ud'en 'st'p,mpel"og'gebyr i h.t~·.
'l'~v' nr. 140 aI:, 7/5 1937~ §33'.

',' . i'
'"

t (.

. " ..-' ~'- .~:.. ...... _ ...... " ..
F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S (1'

~.... " • I

."... "'L. ,'" . ' ..- " ., .~.~. .

---------------------~-------------------,
Undertegnede ~~. Ittrtus Andersen

e:t1<:lær-er,.s:ig vil.lig til, .. ~rom·ejer a;f mtr,,!;nJ;~,,":, 334
åf ten1øsø' ", 'b;y,: ' .OG 's;gn a~ 'lade e,~,,'are8:'l af

!

de.~~,S:,;:mtr.nr. fred,si 'for nt sikrlJ den fri be'liegenhed af
t.I'G1•• ' :: . -k~rke ,:,' '. ..., \

Arealet beskrives således: Ota 1>1"t.:mno pa.lOi) .ter 1~$ ·ld.l';_~n$'
ftetek$l OGhel. arao1et norc1 for ksrkoøO.rdo'Ø'tU otr.nr. 1'<1'a tJot'dSkCl.

, I

I.. .

r,
• 1.1"

',,~
~... .. ,. ...

Fredningen har følgende omfang:
.. IIXII'IIIII".~~I" arealet må ikke bebygges eller'beplantes med udsigts-

.. ødelæggende beplantnine;~ lige som der heller ikke på areale t må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt- I

tes skure, udsalgsstader, ~ogne til beboel~e eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhed'sforstyrrende eenstanoe. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den 'nu' bestående tIlstand, der kan virke skæmmcnde eller
ltindrende for udsigten til eller fra kirken.



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
i tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet :foJ:' liolbæk amt.srådskreds ~ -',
menighedsrådet. ..,. .

fel'$1øee , den' 181 10 1951
"lue Aaderøen.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred"
nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil 'være at lyse på

mtr .nr. 134 af fero.1.øee 'by, OG a~gn".
Det fredede are~l er indtegnet .på vedlagte" kortski'C/;'re,""a:f'hvilken en

genpart b'edes henlagt på akten'.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, deu. lBI .10 19'1
~nteen.

\-,

L,et. SIN bat.s.v •• 4en 1/111951.
amt- forud ~r _rvitutter oe pl'\l'ltogt:~4.

'al4. Henat.v" "

• dc:tn 4/11 1953.
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Mtr.nr. A n ro e 1 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 . '.~I1øM.ø.U.'b~el1J 8OGMri.4
erklærer sig villig til, som ejer af _ ••• _t~:tkul."'a:real
af !O..,.le •• ,by, ... at lade' Gt areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

f.",lfJse . kirke.' ,
Arealet beskrives således: tU. la4e~~ øft og .,4øt for ki~"~.U

'-ftli4.:r _r1ttJr~fJIt1.MJ"U) .. '.44.....n og '"~a1., ua tOJ: ktrktaArdlJlI
.,a,••tn b~øm.·•

Fredningen har følgende ~mfang:".~ ••"'III'" areal.' må ikke bebygges eller beplantes med udsigts- I

ødelæggende beplantning, ligesom de'rheller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og li~nende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voene til beboelse eller opbevaring af redskaber
elle!' 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.

i

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtid~~.&1'~ebyggelse
"øKj~;~1'1\~S~

og beplantning på ejendommen bibeholdes, li8e90m j~$~~foeholder mig ret
;:iilNI

til at foretage nybygninger eller ombygniIl~§Ir;li'J"':·i;!">
.tJ.~~'f.tr11f~t~....d l

I tilfælde af nybygnincer e+~eæ~~ombygninger er jeg villig til forinden
$'l~"'ll'

bygningsarbe jderne påbc.gJJ:ld,(j··g"'I~tforelægge tegninger t il godkendelse for
IfJ'jli·,,..,It.naturfredningsn~yp~t~'~idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at

bebygge~~~~.~~~d;t muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt nindrer....



".
Jog o~ eniG i, 2t ovonst~8nJG.f~edningsti1bud tinglyses på min fornævn-

te ejendom. dog uden udgift ~Dr- mlg~·
iI'J:w. h".,.tt-.~a.J~:t.9W).,·q. ".._~$,e..:c:ti.:tlltkJ.:,~--·byr-de.·r' -he~-ise·s ii1-1.. e-:2-gnoo-mmen~S'"b' la'd i

,,-t..j.~~em. _
Påta1ebcrQttiget ar n8.tur.f.redningsl1ævne'G for Holbæk amtsrådskreds og

menighedsrådet.

te..... · . 1 dG.n18 /10 19.'1 e·e
, ••• :v. ioha. tot'I'•• n•

.... naturfradningsnævnet mo6tager og godkonder foranstående fred-
ningsti1budt ~""I~~

,....n. • ." .-.
Be4i 'ir el de8..:..&~1 ~-~- i:-1!l·d4;e-g~*,-,p'å'''·V'e41»eJg.oij.e':-''~F-t;8'}~i.t-~~:" .~".:.'h:v..il.k..e~,..-ø n-

g~a.r.it ~,be:d-e-9">lhe'!'rMagt,~~]l'å~~--ak1lG n •

Naturfredningsnævnot for Holbæk amtsrådskreds, den L-o/10 19 51...... '10.' !\

. '

r' '1.' •
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wr----------------~~ ~~.....::-·LN/'l
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e ..
M-tr.nr. A n m EJ l d e r:

Naturfreoningsnævnet
for Holbæk Amt.

, . . _.~
~ T' .' .' . -,'

,l ' , Ud'en stemp-e1!·'og gebyr i 'h. t •.
. ::: lov nr. 140 af 7/5 1937/ §33.

: !.~ !
". .' ~ j ..... j'''l:

~ I : ' ••• _.,.' :,' .. -. "'.;!', .. ' .ro l . "-'0 : ... ' .... o. ., ... . ~_"i .' ,' .

F Ii. E D N I N G S O V E R E N S K O M S '1' ". .

Undertegnede fe%"Sløt~11tb3ora ,kommuno
~.: ~:rklEer~r -sig ",v:iJl'ig ;~tl" ..sonl ejer; af .... II- .æd.~ted~~~aroø1 :t.

- 'er~' -, ';~.: by:;· ,o ,-o .. D;t o10de '.' are~1er
• o. o ~ • ,frede for at silcre den fri belig[';enhed af

feJl~_ o ',·,-..kirke:,;.:! ,'j·:.1 " o': .,. "

Arealet beskrives således: 1) perl1:0l1.ro.;lade.en oa tæet.«k1~'tJ l6.-
lItJIet) øst for !t1:.'kon, 2) L-rønsvar.t"t 'Wldktdænl Ø$'&fstl'Et b~ømo .. ~l'.l tftksnt
1 ft3.b~ø:tmOt - oc;5). 3Qrd.~,..n 1anG$-:aøndZ'G ld-rttqaaNttm.'.

·e

- Fredningen har følgende omfang:
areal~O må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-

ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale l'nO må anbringes
transformatorstationer, telefon- og te:egrafmaster og lignende eller opsæt-
te s skure, udsalgsstader, vogne t~l b,eboelse eller opbevaring af red skaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstanoeo Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående t~lstand, der kan virke skæmmende eller
fiindrende for ud sigten til eller f:;:a kirken.

,
Denne overenskomst er ikke til hinder faT. at den hidti~ige bebyggelse

og beplantning på ejendommen bibe hold e s, lige SO~\.,j~.g:"':forb~oh-older mig re t
1 j...>:..t"1 ~ ~ l

til at foretage nybygninger eller ombY?~inger,
I tilfælde af nybygninger, ,elJ:er"'~mbygninger er jeg villig til forinden

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



Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min iornævn-
- te eJendom.dog uden udgift'for mig.

M.h.t •.pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

Påtalebere:t;tiget er natur fredningsnævnet :for Holbæk amt..srådskreds ~ el
menighedsrådet t

. . .~et naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående
mi.rrg stilbud, b es:t.em&'&'~f"<I.~·~~ft~"'t<Voi'1""'~~<I!f"-'Q't;:',iy.,~~~,,~;~' -: .::':'.:.~-

_ .... \\Jt ~.·!~Q-~·1:-:::~-· ,\4',.' .. ':l'.. . •..mtr .nr. af " , ,-,--i""}: ,.'j.;"""'.' " by,' .
_ ~,,{Iol..'''':'l~''~;'''~;'·\·~':1 ... ,-Det fredede area~,,,,,~p,:,:i"'l'1,~'te'gnetpå vedlagte kortskitse, af hvilken

,.j..1..~,.:'.,.1 t~S,11, dl "gen pa;r:t,.,,~e.a_\W!~&fl:'fu:sgti~ii~2ff!"a1{'ib~-n·~'.f' ".'.',

fred ...

sOgn-,
en

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, derr. 2~ 10 19 52
&a1'entæn.

l' tlon 4/11 195'.
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Målestoksforhold: ca. 1:2000. ~: fredede arealer:
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Roskilde Stiftsøvrighed
Palæet, Stændertorvet 3 A
4000 R.oskilde

Den 15/1 1999
F104/98\1'2>~. oS

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsj ællands Amt, Natur &

.. Miljø, har Stiftsøvrigheden for Tersløse Menighedsråd ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til ek-

sisterende konfirmandstue mv. på matr. nr. l a Tersløse by,
Tersløse.

..

Det fremgår af de tilsendte tegninger med sagsakter samt te-
lefonisk oplysning, at tilbygningen er på ca. 213 m2 og opfø-
res nord for eksisterende bebyggelse i præstegårdshaven. Der
vil ved byggeriet blive benyttet røde facademursten og røde
vingetegl lig eksisterende bebyggelse. Vinduer vil lig præs-
tegården blive malet mørkegrønne med mørkebrune rammer. Ho-
veddøren i eg vil blive olieret .

I forbindelse med opførelse af tilbygningen sker der anlæg-
gelse af udenomsarealer , bl. a. plantning af enkeice cræer.
Der vil således blive plantet et lindetræ i stedet for den
eksisterende flagstang på gårdspladsen, og et lille træ u-
middelbart syd for den nye konfirmandstue.
Der ses ikke at ville ske ny beplantning med træer øst for
eksisterende konfirmandstue med den nye tilbygning, der kan
anses at begrænse udsigten til og fra kirken under færdsel ad
Holbergsvej.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har ved sagens fremsendelse
den 7/12 1998 ikke haft bemærkninger til sagen, og vurderet
at det forel iggende proj ekt ikke hindrer indblik fra Hol-
bergsvej til Tersløse Kirke.

Nævnets formand har lejlighedsvis i forbindelse med anden sag

1'''''



den 14/12 1998 besigtiget ejendommen.

Nævnets afgørelse:

Ejendommen matr. nr. 1 a er omfattet af fredningsoverenskomst
tinglyst den 1/11 1951. Det fremgår af overenskomsten, at de
hidtil ubebyggede arealer ikke må bebygges eller beplantes
med udsigtsødelæggende beplantning, og der må i det hele ikke
foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan vir-
ke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kir-
ken.
Der er taget forbehold i overenskomsten om foretagelse af ny-
eller ombygninger, dog således, at tegninger af bygningsar-
bej der forinden de påbegyndes, skal forelægges nævnet til
godkendelse. Det er herved bemærket, at bebyggelsen al tid
skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer
til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller
fra kirken.

Det lægges ved nævnets afgørelse til grund, at tilbygningen,
opført nord for eksisterende bebyggelse, med den valgte pla-
cering ikke vil hindre udsigten til eller fra Tersløse Kirke.

Under hensyn til anvendelsen af den ansøgte bebyggelse finder
nævnet den herefter ikke i strid med formålet med frednings-
overenskomsten tinglyst den 1/11 1951.

.. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l opførelse af tilbygningen i overensstemmelse med
de fremsendte tegninger med anvendelse af materialer og far-
ver, som ovenfor 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. 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 eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

e: j ~
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Rettidig
gøreIse,

klage har opsættende virkning for den påklagede af-
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

~ /~ lL-~;:",,-' c-il!ltJ~L,
Flem / g Jørgensen /Gunner Nlelsen

~ v"

Kopi af kendelsen sendes til:
Dianalund Kommune, Sømosevej 44, 4293 Dianalun
Tersløse Menighedsråd v/formand Knud Lindhardsen, Finlandsvej
11, 4293 Dianalund
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø

Udskriftens rigtighed hpkr~·-·"·,.::;s

Dommer~~~ /0-~1
Sf:~~~e ~søe

o.ass.
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