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FREDNINGSOVERENSKOMST •.-----------------~~~-------------------~
~ • Unde ~ ~egn e d e . ild:!:'. !bil""" J01wl i.~,):;:1;O::,J:l:1

~Eklære~ "sig vil.lig til,.'som, e jer a.f mtr;nr.· ~O~·'· '" "
\ .. , : • l'

af 1001'00 ';;"IX,bY,.!tr.lielG1'l'1CQ , " sogn,'at lade et' area.l·~f' ','
det;:t'~,mtr.n:J2.freqe·,for at sikre den fri beliggenhed af... ." .

1'IClJl'W' ,: ~ k ~+:ke ~
Arealet beskrives således:

~ Fredningen har følgende omfang:
~.~~~~~reale t må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-

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 skæmmcnde eller
hindrende for udsigten til, eller fra kirk~n.

?',~I" O':::!Q:::lct honl1i:~::or -:fOr t1u~f1at lwnoohUCt rom 1:;~tO r.{.,- gCJllo:i?føftn.

Denn~ overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen Libeholdes, ~'*II~~3SIJII~1JII
~_~~'I.~IIIJ

I tilfælde af nybYGninger eller ombygninger er jQg:, vil'l1'g'til forinden
,~.J 1 •

3 _ n



Jeg ~r enig i, at ovenstående.Iredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom.dog uden udgift for mig.

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

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds ,g -.
menighedsrådet.

, den 19"10 1951
r.a,or1..10!!oncn oon ..

Idet naturfr~dningsnævnet modtager og godkender foranstående
nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil yære at lyse på
mtr .nr. '9tt. af .01'. by,K.r.l~l~D8*>ogn-.

pet ~~edede areal .e~ indtegnet på.vedJ:å~te "kortS'kiiis-e<t'·;a"f 'hvilken en
genpirt/bedes 'b~nl~fgtpå' a~t.en., . .

Naturfredningsnævnet for Ho~bæk amtsrådskreds, derr.l:: / ::..0 1951
~ntsen.

: .' ',., f •
:LfstJ løw Herred. (1$t11/11.1951.

A. 'U'dJI/dJ.rd/Jt: •
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REG. NR. 178;;-13
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Anmelder
l\jaturf:co dningsnævne t

[Ol' Holbæk Amt.

...
U ~8n st~mpGl og gebyr i h.t •

'-ov n::'~ ~40 af 7/5 1937,§33o

• F TI E D lT I N G S O V TI' R E N S K O 1'1 ;) T.

Unc;erLegnede.

erklærer sj.g viJ.lig ti], sor:1
ffeoX"SQ t1On:L..'iJouarjd

e j Cl ::: 11 f mt r ~nI' •
af ·I~$I'.

'TI tr· nr. f::,,~!=,de
by:, K*,. HelatnGo sogn at lade et areal af

fGr at sikre den fri bellggenhed afdEJtte

Aroalet boskrives 8~~~0cs:

:e"e Fredninge~ har følGende omfanG~'
~~~ arealet må ~kke ")ebyg(~as 01101' beplanteG med udsigts-
0ueln'ggcnCe beplantninG'! ligesom der ltolle.c :i.kke pu. 8.l'eale t mb. anbringes
t r~lsforillQtorstationeri ~elefon- og telegrafrnaster og lienende eller opsæt-
te;) sku rOt udsalgsstader, vogne til beboelse .eller opbevaring af redskaber
c lle r lignende 81~0nhedsforstyrre nde genstande. Der må i de t hele ikke fore-

tages ændri~0er i d8rJ nu bestående tllstand, der kail vil"l,e skærnmencJe eller
hindronde for udsigben ~ll e116r f±~ kirken.

Denne (JveremikolJlst (:lI' i'kk(' til hinder :~\1.[·\ r:.t ,:lon 11lc.:tidig8 bebygGelse'

og bSI)1Cl.1lt :1.:1ng128. 8:JGm1(jJflT:(H:' b i.beh):'ul(}[)) ltC-;0JSOD! jog .f?,~:?C}b.olde:r· mig ret
."........':

t j l 1:1t f (n'!] t I1gG nyb~' .~;l}"l1J{;l-: T e J : :) r owbyg 11i nDe'!,.~",,"_",..=d .
'),...1' .... ~

I ii1:f['C'1~1eni ·.~~rbYt~rn~1ger 2 J},9~-"e1'1i'1t)ygni..jJ~;or er jeg villiG til f'orinde~



Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet dog efter indhontet erklæring fra fredni ngsnævnet
afgørelse om ~laccring af bygninger på 1. ~jorden og tillige om selve
byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal '1_-":'-."'_'"
• __ ~_Il.,.",,~~_~Iøasa:.'I.~~tjene kirkelige
formål.

Jeg er e nig i, at ovenstående fre(lningstilbud tinglyses på min,fornæv#t'
te ejendom.dog uden udgift for miB~

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens bla~
tingbogen. ~

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk· amtsrådskreds og
menig he dsrådet •

i~!'.l1clo1nee.scaræ Oe l)msnølb3erc ,den 1., l 19 53
SOCtlØS pD.SWt:Bt. 'n 1M <l!"... '1.1).""

fl,. Glcntho:j ..

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr .nr. ;:r;O af ftJersø by, I~.nt'\ls1!\S. sogn.

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

Naturfredning snævnet for Holbæk, amtsråd skred s,.den 11;1
f.!~"ll(tr.

fb.

ltttot, tø'VO llo:-red. don 23" 1953.
h\11tmt1!"

cat •

4 ø 170Q no
:;jot t:Utrcitoc, ~t '!1Or\ml"'ande f't'e(h,)1nn~rtUbuU t1nl:;~mo $Om.~:v1tut-

oti:L'ton.10 pr. mt::;.!t:t~• .,ge lbe:tæ b~. l(r. ~"'loi~1(\C$Or~, idet bo.ritas, at
~Cnjj1c:J.iQ~r:I":lm:rf,~ t:'tr.~r1,r tJ,u ~ ltrdt. ~r~l'1t Bt.'Oolf)t .. ~re :tnd4n""
Ges UIH~er,1~1.1':ttlCr>rt1c:z,..

Ktr;~e~n:1otor~t. tlen C. r.t'tt'to 19!:'5.
!hC.V. c ..1,.,.
A. ;~~r$tod.
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Civildommeren i Næstved

Slromo.gmækken 3, 4700 Næstved

REG. HR. O l? '3~. 0:2

F. 78/1989.
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

1 4 AUG. 1989

Telf 53 720662
Fogedretten 53 73 80 73
Tinghogsoplysninger
Icl. 9-12 telf. 53 73 1010
Giro 2 052695

Den ll. august 19 89

·FREDNINGSNÆVNET

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes fred-
ningsafdeling den 30/6 1989 har kommunen for Reersø menighedsråd anmodet
om nævnets tilladelse til opførelse af en bygning med offentligt toilet
samt opholds- og redskabsrum til graveren på matr. nr. 39 a Reersø by,
Kirke Helsinge.

Fredningsafdelingen har ved sagens fremsendelse bemærket:l. "Området er omfattet af en såkaldt Exner-fredning, tinglyst i LØve
Herred den 23. marts 1953, og det ansøgte kræver derfor fredningsnæv-
nets tilladelse.

Projektet har været forelagt Kgl. bygningsinspektør Karsten Rønnøv,
og på sidstnævnte foranledning er projektet ændret, således at bygnin-
gen nu ønskes placeret direkte øst for kirkegårdens lille kapel, hvor
det eksisterende redskabsrum nu ligger.
Fredningsafdelingen har intet at bemærke mod det ansøgte".

Fredningsafdelingen har endvidere den 9/7 1989 bemærket:
"I fortsættelse af nævnets henvendelse af 6.ds., vedrørende materiale-
og far-vevalg i ovennævnte sag om vejfærdsbygning for graveren ved Reer-

> ~~sø kirke, har Gørlev Kommune d.d. oplyst, at projektet er beskrevet
~ ~ ~ ...
~ ~ ~ fmed anvendelse af udvendig beklædning, bestående af trykimprægneret
~~~ ~ brædder og tegl på taget.
_l '" Q):J. o o~\ ~ ~ Saledes oplyst, ma fredningsafdelingen supplere sin udtalelse af 30.

~ ~~~ fm. med henstilling til nævnet om, at facaden males med dækkende hvid
! farve og taget bliver røde tegl".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
af den omhandlede deklaration om kirkefredning, at det ansøgte byggeri
opføres med den af fredningsafdelingen angivne placering og i farve og
materialer som ovenfor anført.

.Jo JZ9·J Foto venter



Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5

e år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-

• holdes af klagemyndigheden. ~6:~
~fd~"j<r6 ' ,4/ A ~J~.

3teen Nørg<aard . Erik' B~~t~ Erik Olsen/ ~ :-gaara ~•

.'
Gørlev Kommune
Teknisk forvaltning
4281 Gørlev
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