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Mtr.nr. A n ro e l d e r:

Lu LJ ~ ! J" J 'l~{ Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

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

j' l ,';. jg~ ~ C
(,L.,J, L'.':I':.. .J I

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T. ./oh, -52.
....--- ---_ ..-- ---- ------- ------- ---- --------

Undertegnede - ~. Geoca 01...
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 29a
af .~.. by, Ol sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

.h. kirke.
Arealet beskrives såled,es: .11 ....... ,.. ~ 08. ,_

JA 100 ... - tdIIIIøb4ea.

•

Fredningen har følgdn~mfang:D_..m.._.. ,. areal må il,ke bebygges eller' beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der hel~~r. il,kepå areale" må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-

, . ,
tes skure, ud~algsstade~,.vo~~e .t~l beboelse G~l~r opbevaring af redskaber
eller lignende skønh~ds~orstyr:ende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu best8ende 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 p~ ejendommen ~ibeh~lde s, ligOSO~,."..~,~,f$••.tor.beh6"lder mig ret

til at foretage nybygninger eller omb~,~ntJ~g~·r;,·I'"
I tilfælde af nybygninge;J;:,\.e11iJr' ....ombygninger er jeg villig til forinden

1'·-.t

bygningsarbejderne på8pgyrloes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfrednin~.§lnæV'net·':idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyg~~~~n·bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer.,
u~~lgten til eller fra kirken.



e

Jeg ur enig i, a'1 ovcnst8.ol1<lc.frodningc'l>ilbud 'tinglyses på min fornævn-
te ejcndQæ.Cog uGen udgift fOT migc

M,h.~, ;,[ln"cC'[;J:lc) servi~vttcr og byrder ;10nvi~'es til ejendommens blad i

ti.ngbogen,
Påta18borot~jg8t er n~tu~rredning8nævnet for Holbæk am~srådskrods og

menighe dsråde t,

..... , den&O!' .;L9S1....~~
Idet naturfrednil1g~ne:vne ~ moctager og godkender foran'stående fred-

ningsti1bud, bestemmes detl a;!; lrec~nLjgen :1:'J. -yære at :!.yse ~Iå
mtr.nr. 19a ::;-[.. by?'~ • sogn.

Det fred,de areal 3::: j nu1~ai;nJ'Crl vt)dlat~te l~or1,-(Ji{it.se,··a:;g"'hV'i-i'ken en
genpar~ bedes '~en13gt p~ aktnn.

Naturfredningsnævnet for Holb~,"k am.tsrådslc;!'flds, den.' l.
, .... :aø•. "."'..' '.:' ,. ';' ..... ..... .!\.. ~. . .

,",t ....lN* ·fIIt ..
..... .-1.....

I
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l
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,: ,,'1, ~. f'" "1/')' v "r \ • ~ • ; ~> J ... , ...... 1 ~



•
Mtr.nr. l

..--:'i A n m e l d e r:
Natur~redningsnævnet

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 ·Joul 10M. lien_n, __ len... oa ........
erklærer lIa villig til, som eje.af mtr.nr. ,..
af Igaø by, Ol sogn at lade et areal af
dette mtr.nr~ frede for at sikre den fri beliggenhed af

2w:e kirke •.
. Arealet beskrives sfned~s: ..... 111 JA 100 a1ldlla ...... u.t al...... ,oe OC • __ " SO a 1.. __ ••• 5Ot* ..... a1Itl;

Fredningen har følgende omfang:
.... Iåd'i •••• 2fi'. :. areal_" må ill:kebebygges eller be.plantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå arealet. må anbringes
transformatorstat~oner, telefon-c pg. tefegrafmaster pg ~ignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, yogne ,til beboelse elle» 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 eller fra ,kirken.

•

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeho19~r-~ig 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
naturfredning snævne t, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken •



Jeg er. oni:j i, at GVcl1st~H.:n(l(j.fr'1dnirlgs·ctlbud "~inc1YGes på min ,fornævn-
te e jondom. doC;' uden U!.1~l.i·G C:;, u'J,g

M.h.t. pan'LcglJ21d. sOL',j:,ilt';CI' r~: by:c'do:" hcmTi~'cs til ejendommens blad i

tingbogen.
Påta1ebcrøttiget

menighe dsrc'idet.

,
er Dat:urf!udm,ngsnævn8"G fer Fo1bæl( amtsrådskreds og

• tu. 1 den 1011. 19ft

'014 loa..-. ... .~... ... ...... ~
Idet naturfredning~nævnet moctager cg godkender foranstående fred-

nin~st~lbud, bestemmes det, at fredningen vil, være at lyse ~å.
mtr.nr. JOa af Iu.' by, • sogn.

Det fred~de a7'ca-: er indtegnet på veOJ,.~gtG ·kortski!tse, .l:l,~~"hvUken on
genpart bedes 'nenlagt 'på akten.

Naturfredningsnævnot for Holb~k amtsrådsk~eds, den SD/J 19'•.........
.....ai'\ '{'''"...... ,.".

I.r'" Ø01~ ..,~, ....... fil' UR;1II'.'.v",-
ei

I
I

I
I I ! I ~l ~ i '~ 'I;l ',l • I 'o " J{

J k ":; ~~ • t .." .. J, ....
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Mtr.nr. A n m e l d e r:,_o • J J

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden stempe'l 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·~ O M S T•
............. ----_. ------------------------------..... .

I '. '.'

Undertegnede - .. Søbe.... ,. tø. ...
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 'Ob II tot
af lut· by, Ol sogn at lade, ••• 111••• 4i_
••• mtr.nr. fre,de for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.. . .

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede åre al" må ikke bebygges eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller Hke på areale. må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt.
tes skure, udsalgsstader, ~oene til beboelse olIet opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må 1 ~et 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 de~ hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forb~bGa:d'l3:r"'''tnigret

:I'i""~I)I..~·:J-);til at foretage nybygninger eller ombygninger. ...~",,,,.,-,.,.,,,
\ltlo""'~

I tilfælde af nybygninger eller'o~9ygnrhger er j~g villig til forinden
bygningsarbe jderne påt·egYnde~".,at"'>fo~~"lægge'tegninger til godkendelse for

.)"",,1"naturfredningsnævnet ..".--:idc·t bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
"" .....,. ........1

bebyggels~.B.J:~e-d·Stmuligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigt'6n'-til eller fro. kirken •



Naturfredningsnævnat for Holbæk amtsrådskr.ods, dan 10" 19.
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Mtr.nr.
, ,

•• ~ LI

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 •...- -_o _

Undertegnede -lIuM'" Olt ...... Irø••
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. "
af .... by, Ol sogn at lade .dUIU ni
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

_. '". 'kirke.
au U.U·... 1111'.11'111
. Ja-aOl8tl ml .. ....,. ti• .u. ...,.1_.

Fredningen har :følgende omfang:
De hidtil ubebyggede:,area:D må ikke bebygges eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå areal~ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstaoer, vogne til'9~boe~se elle~~opb~varing af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende'genstande~;D€r må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tils}and, 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
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggel Jn altid skal haye et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til )mgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



Jog ~r enie; 'l, a'~ \)Vel1;3·ldCTj.~()frCl;111.'1[',o",:Ub1Jc" 'hr-glyscs pJ. min ;fornævn-
te e jondom. dog uden ur.~gi.-'.'t J'o" m:J.g,.

M,h.L pantc:;ælc1, C'elv-i.·~lrttcr c~ UY':'dCT JlJll!i.f,CS til ejendommens blad i
tingbogen,

Påtalcbor<Jttiget er nat u:':'iredn ingsilævnet for Ho1bælc amtsi'åd skrods og
menighed sri\de'L.

, dGn UtJ l~a·
.. MIIJ:U,If .......

Idet naturfTodningonævnet moLltager og godkender ;foranstående fred-
ningstilbud~ beS'Gemmes det, at fredningen vil vær;e at lyse, på
mtr.nr~ 'O af.. by,. II sogn.

De.t fredc;go areal er indtc:[;m:'~ r,å vedlagte lcort.sk4tse".af.l:lvilkel'}.,on
gonpart\be~\3S B~!11Qgt i):'l a~:-crJl~,.'

Naturfredningsnæ-v ne i:: fol' HoLb:'k nmtsrådolcr",ds: den 10;1 l.
f~"'~I"•.-: .

.,... ~ ~ ....... lIIal"*
... ·a.. _·· · Ui

1'... 1eJf.l"'~ ......
t ,,' I 'I "I. ' " '" ,'.', :,1'

,', " I rj"~'" ."&"0" Co .... ''I:.-~. "'_~ li~'~iW
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Mtr.nr." ... .,os 806ft'.
A n m e l d e r:

, .. 1_ ~ •• \1. t . Naturfredningsnævnet
.for Holbæk Amt •

r l •• • -" '," " t - ~, ..

Uden stempel og gebyr ·1·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 .......... ,. ..... OS _ ,. la.....

~~ig villig til, som eje~ af mtr.nr. 59
af" by, ti sogn at lade " .'lP Jij J,.
dette mtr.nr.. frede for at sikre den fri beliggenhed af

... I • kirke.•. . .
••••• •• 1011 ' 1.1 F." •• ,1....

....... ,...,....~ .. t$l .t"--,,,,~,,. 1"~
... .w:... " tB »& øebJøtø to.. ,~

Fredningen har føl~ondc omfang:1.1I'••••••• ti.l_area~~å ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
IJdelæggende beplantning, li~csom ~er h(]l~~r il~k~ p'åarea,le.~~. anbringes
transformatorstationer, telefon- og tel~grafmaster ~g lignende eller opsæt.

• • • lÅ

tes skure, udsalgsstader, voene til beboelse eller opbevaring af redskaber
, . . ;

eller lignende skønhedsforntyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-, .
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller

, ,
hindrende for udsigten til eIler fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder fo~, at de~ hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, l,ig,es.omje,g,forbeholder fn~g.ret

r •• .. ~ f ,!./ •••til at foretage nybygninger eller ombygninger. ll'W",••J"''';''' .,
• , ~ 1'J'A'Ijr~VI t

I tilfælde af nybygninger eller ombygnin~~p;~';,·.ey'l!j"e·gvillig til forinden
lIljt'

bygningsarbe jderne påbegyndes at fO~.9..1æggi{·tegningertil godkendelse for
, \lt."f\ I, ~

naturfredningsnævnet, idet ~~bygt~isen altid skal have et sådant ydre, at~~ ~
bebyggelsen bedst m~~~pasner til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

Ho'>~"",iudsigten tjJ,•..e):!'er·frakirken.
-''''---",,'"



~_J""'",a
Sålænge ti I ••,.. II'fl.. ". .. " "".•' ..

. a 1 , •••••••• RlII i:••"••••••••••••••• I....... admini-
streres af de kirkeJige myndigheder, træffer kirkoministeriet afgørelse om. . .
nyplaeering af ' bygninger herunder tillige selve byggeplanen
samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer ~ udseende,
uanset frednipgsdeklarationen.

Jeg el"enig i, at ovenståcndo fredningstHbud tinglyses på min fornævnte
ejendom dog uden-udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvisos til ejendommens blad i
tingbogen.

Påtaleberettiget er naturrredningsnævnet for Holbælc amtsrådskreids og
menighedsr-ådet•
.. ...a.-..GI .,.~t... ,den °.1 , 19 •

01u.f Gb'I'i.-..a gi 0 .... el.. ""i.
leet naturfredniBgsnævnet modtager og godkender foranståeme fred-

ningst1lbud, bestemmes det, at fredninge~ v~l være at lY;~ på .
mtr.nr." af la. by,·.. sogn.

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

Naturfrodningsnævnet for Holbæk amtsrådskrods. den lIV' 1911.........
" . ~.. • \ '" • ~ •• ~ .' l .'

..... a"t.s~ o ••• befalt.'
15_ Okt~ 19'Jtlt

·P•• ·~..........., ,

• " ut'be4 at .1"." ".,.. -
.m"'''''fieD4t " ..... _. _~. ø •• Ir Ot: , ,.
te. , JA ..,. , lo..... C· M1 ~,.
... t fledlWtø klamt ..... ·) .

~ U•.,I.,;...... ..,,-,tf" DoI ., ....

.... 1Itlb. Dat~ .. ., ti•.1"'.
.... -.1 :
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KORTSKI

over

-:e~1"'''''~.n .....f ':US:., by Of 30 ...

/
/

;/

fra

•

• -" til
Holbæk

/

~Alestoksforhold: ca. 1:2000. I~/: fredede are?ler.

• NaturfredninG~næv~etfo= ~o:bæk a~t, ~ept~~ber 1952 .
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Sk MOdtager i
ov- og Naturstyr~g~effD

1 ", ')o
, h 'HI\ ii' c;.'(,(I'f,!/I

' 1m L, d:I!.lJH

År 2004 den 6. oktober k!. 13,30 afholdt Fredningsnævnetv/formanden dommer
Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf Dejløw, 0rslev
og det lokale medlem Anders Hvass, IiQlbæk, møde i Holbæk Kommune.

Der foretoges: §CAl~NEl\j
F3/04 Sag om etablering af nyt parke-

ringsanlæg øst for Tuse kirke på
matr.nr. 59, 60 og del af 29 e,
Tuse by, Tuse.
Opførelse af ny beboelsesbygning
på matr.nr. 30 e Tuse by, Tuse.
Arealerne er omfattet af fred-
ningsoverenskomst for arealer ved
Tuse kirke, tinglyst den 18. sep-
tember 1953.•

Der fremlagdes:
Bilag A, skrivelse af 15. september 2004 fra Vestsjællands Amt, Natur &

Miljø med underbilagene 1-6, 7,1-7,4 og 8.
Bilag B, luftfoto af 19. december 2003.
Bilag C, nævnets indkaldelsskrivelse til møde af 22. september 2004.

Mødt var:
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, formanden Kristian
Kjær.
Tuse Menighedsråd v/formanden Jytte Poulsen.
Lodsejeren, Jeanette Pedersen med Jan Pedersens forældre, Bente og
Flemming Hoff Pedersen.

Holbæk kommune og Skov- og Naturstyrelsen var indvarslet, men ikke mødt.

Arealet øst for kirken blev besigtiget.

Mogens Berthelsen bemærkede, at han finder det er en udmærket ide, at den
eksisterende ejendom på matr.nr. 60 nedrives og at kirkemuren reetableres.
Han kan tiltræde, at der på arealet ud for kirken, på arealet hvor huset ned-
rives, samt 1.000 m2 der erhverves af kommunen syd for huset, etableres
parkeringsplads til kirkens brug.

Kristian Kjær kunne på naturfredningsforeningens vegne tiltræde amtets be-
skrivelse af projektet samt amtets indstilling.

\~

Derpå besigtigedes arealet vest for kirken, især matr.nr. 30 c, der nu ejes af
menighedsrådet, men er tilbudt Jeantte Pedersen og dennes mand Jan Peder-
sen til erstatning for deres hus på matr.nr. 60, der nedrives. Der skal påfyl-
des jord på grunden, men der var enighed med den kommende ejer om, at
husets sokkel ikke bliver højere end niveauet for vej indkørslen, hvor denne

2::0"\ - l"2..\\ 1'-1.--0-.>-:>1
I~CJ .



er lavest. Det nye hus, som er ca. 160 m2, og får en bygningshøjde på ca.
7,5 meter til kip, bliver herved ikke højere end graverboligen på matr.nr. 30
b. På taget der får en hældning på 45°pålægges matte sorte tegl. Ejeren er
enig i Natur & Miljøs anvisning, om at huset skal have brune træfarver som
vægfarve.

Menighedsrådet og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter hav-
de herefter ingen bemærkninger til det ansøgte.

Jeanette Pedersen med familie oplyste derpå, at der ønskes opført en car-
port/udhus på ejendommen. De kunne efter drøftelse ti.1trædeen placering
af carporten/udhuset øst for huset og ikke nærmere vejen mod nord end det
nye hus. Beliggenhedsplan med tegninger af byggeriet vil gennem kommu-
ne og amt blive tilsendt nævnet til godkendelse.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

e' Etablering af det projekterede parkeringsanlæg øst for kirken, der medfø-
rer nedrivning af huset på matr.nr. 60, findes ikke i strid med formålet
med kirkeomgivelsesfredningen. Nævnet finder det heller ikke - til erstat-
ning for det nedrevne hus - i strid med formålet med fredningen at der op-
føres nyt hus på matr.nr. 30 e Tuse.
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
etablering af parkeringsanlægget som projekteret samt opførelse af det un-
der mødet skitserede hus på matr.nr. 30 e, når amtets forslag til vilkår i
amtets indstilling af 15. september 2004 til nævnet overholdes.

•

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. 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.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre 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
opkrævning på 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 ww.. nkn. /

t

~~ Geb~ret . bagebetales, hvis De får helt ell~_r._delvismedhold i P;r.
,/4f f'A'/A~ . / !

• {/flni. e 'Ffvåss FIe ~ rgensen RiHJ"lfJ~iI1lhV;M
~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Tuse Menighedsråd v/Jytte Poulsen, Vestervangen 42, 4300 Holbæk
Jeanette og Jan Hoff Pedersen, Kalundborgvej 359, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokal komite v/Kristian Kjær, Tjebbe-
rupvej 31, 4300 Holbæk
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Holbæk kommune, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk



-~ ~lJl~1~1~j~X1L"
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Holba~k kommune
Teknisk Afd.
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

e Ved skrivelse af 1. november 2004 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø,
på vegne ejerne, Jeanette og Jan HoffPedersen, ansøgt om nævnets godken-
delse af opførelsen af carport/udhus ved ny beboelse på matr.nr. 30 e Tuse,
by, Tuse, beliggende vest for graverboligen ved Tuse kirke langs Kalund-
borgvej.

Ejendommen er 0111 fattet af fredningsoverenskomst for arealer ved Tuse kir-
ke, tinglyst den 18. september 1953.

Nævnet har på møde den 6. oktober 2004, F3/04, tilladt opførelse af et nyt
hus på matr.nr. 30 e Tuse.
På mødet oplyste Jeanette Pedersen, at der ønskes opført en carport/udhus på
ejendommen. Hun kunne efter drøftelse tiltræde en placering af carport/ud-
huset øst for huset og ikke nærmere vejen moc! nord end det nye hus. Belig-
genhedsplan med tegninger af byggeriet blev ti Ikendegivet at ville blive
sendt gennem Holbæk kommune og amtet, til nævnet til godkendelse.

Med Natur & Miljø's skrivelse af 1. november 2004 er nævnet tilsendt be-
liggenhedsplan og tegninger vedrørende den ønskede carport/udhus der har
et grundareal på 8 x 3,5 meter.
Det fremgår afbeliggenhedsplanen, at beboelseshuset flyttes] meter længe-
re mod vest end den af nævnet i sin afgørelse af 6. oktober 2004 godkendte
beliggenhedsplan.

Natur & Miljø finder ikke, at beboelseshusets t1ytning 1 meter mod vest gi-
ver anledning til problemer, forudsat vilkårene ændres. Amtet finder endvi-
dere at carport/udhusprojektet følger de retningslinier fredningsnævnet har
udstukket. Natur & Miljø kan således anbefale projektet godkendt.
Amtet foreslår villdlr D i amtets indstilling af 15. september 2004 ændret til
følgende:

"Opfyld på matr.nr. 30 e skal holdes min 3 m fra skel og skråninger skal ha-
ve svag hældning, højst l på 3. Der kan dog ud for gavlen på beboelsen op-

(:p fyldes indtil I meter fra skel og med større hældning end 1 på 3."
0KOV- og NaturstyreJ.sen
J.nr. SN 2001 ~ IU\/4-00C>1
Akt. nr. ILt&.\ ....."."..... Bi/,

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Joumal nr. F96/04.if. F3/04
Deres J.nr. 02.00.0IGOl

Den 10. november 2004



",. ~.
;1

Nævnets afgørelse:

Opførelse af carport/udhus findes under hensyn til nævnets tilladelse til op-
førelse afbeboelseshuset på ejendommen ikke i strid med fonnålet med
fredningsoverenskomsten tinglyst den 18. september 1953. Nævnet tillader
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, opførelse af carport/
udhus, med den angivne beliggenhed, når der anvendes materialer og farver
som til beboelseshuset.
Samtidig tillades beboelseshuset flyttet 1 meter længere mod vest end tilladt
,1 r nævnet i sin afgørelse af 6. oktober 2004, F3/04, på vilkår som anført i
amtets inc1stining af 15. september 2004, med (endring i vilkår D, som oven-
for anført.

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forrin-
gelse af naturtyper og levesteder for arter eller bctydelige forstyrrclser af ar-
tcr som området er udpcget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

A fgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
Køhenhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageherettigede. 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 andet.

Det er en hetingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indhetaler et gehyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på 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 Naturklagenævl1ets hjemmeside w ~.nkn.dk

Geby~.ct tilb' ebetales, hvis De får hel~~lvis medhold j D~h /~/ I

fTX,fl//c /Y;U1 / .:z~~~ ,I

Anders Hvass Fl~rgenSen

Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 S9.~Øk'ft . t''''~~k''='ltes1.. S ri ens r I I 'J ' l C-, •

Tusc Menigheclsråd vlJytte Poulsen, Vestervangen 42,4300 Holbæ 5" 'd IO{ll-OL. . uornrneren '119 'lJeanette og Jan Hon Pedersen, KalundborgveJ 359,4300 Holbæk I

DN lokalkomite v/Kristian Kjær, Tjebberup-vej 31, 4300 Holbæk . '. SQ!1j,· P nton
oass.
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Holbæk kommune 
Vækst og bæredygtighed 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 
Att. Michael Leth-Espensen 
milee@holb.dk 
         

 

 

          FN-VSJ 47/2017 

           SVANA-511-00837 
   

          Den 11. september 2017  

 

 

 

Vedr. 30b Tuse By, Tuse. 

Holbæk Kommune har ved mail af 2. juni 2017 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vestsjæl-

land.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om ombygning og tilbygning til menighedshus for But-
terup-Tuse Menighedsråd. 
  
Ejendommen ligger inden for fredning omkring Tuse Kirke, hvorfor ansøgningen hermed sendes til 
fredningsnævnet med henblik på nævnets dispensation til de ansøgte tilbygninger. 
  
Ansøgningen beskriver et projekt for ombygning af det eksisterende menighedshus samt udvidelse 
mod syd med nye kontorfaciliteter m.m. 
De eksisterende bygninger er i dag på 206,5 m² og der tilbygges i alt 174 m². 
Tilbygningen udføres i samme udtryk som det eksisterende byggeri med hvide, filtsede facader, 
røde vingetegl og træ-aluvinduer, så der er harmoni i den visuelle fremtoning. 
  
Kopi af ansøgningen, beskrivelse af om- og tilbygningsprojektet, samt relevante tegninger vedlæg-
ges. 
  
Holbæk Kommune holdt i december 2016 møde med menighedsrådet og dets arkitekt om de på-
tænkte udvidelser.  
Det var kommunens anbefaling til menighedsrådet, at en udvidelse/tilbygning til menighedshuset 
mest fordelagtigt kunne ske mod syd frem for mod nord dels under hensyn til den gældende fred-
ning og dels under hensyn til den landskabelige tilpasning. 
  
 
 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Den gældende fredning har følgende ordlyd: 
 

"De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtshindrende beplantning, 

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafma-

ster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redska-

ber 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 kir-

ken." 

 
Det lyder videre i fredningen: 
 
"Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på ejen-

dommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger og 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 passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten 

til eller fra kirken." 
  
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at den ansøgte om- og tilbygning er tilstræbt tilpasset omgi-
velserne og det nuværende byggeri under behørig respekt for nærheden til kirken, kirkeomgivelser-
ne, fredningsbestemmelser m.m. Tilbygningen ses med sin placering syd for ejendommens eksiste-
rende bebyggelse samt med sin udformning og tilpasning til omgivelserne ikke at være i modstrid 
med fredningens formål om at foretage ændringer, som kan virke skæmmende eller hindrende for 
udsigten til eller fra kirken.  
Holbæk Kommune kan derfor anbefale fredningsnævnet at godkende det ansøgte byggeri. 
Herudover kan oplyses, at såfremt fredningsnævnet dispenserer til det ansøgte byggeri, er kommu-
nen til sinds at meddele landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til det ansøgte. 
… 
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…” 
 
Miljøstyrelsen har den 4. juli 2017 udtalt:  
 
”… 

Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. natur-
beskyttelseslovens § 33, stk. 4.  
  
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det an-
søgte eller det modsatte. 
  
Der søges om dispensation til udvidelse af Tuse menighedshus fra 206,5 m² til 380,5 m².  
  
Tuse menighedshus er beliggende på et areal omfattet af fredningsoverenskomst tiltrådt af fred-
ningsnævnet den 10. marts 1952. 
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Det fremgår bl. a. af fredningsoverenskomsten, at  
  
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og tele-

grafmaster 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. 
  
 Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.  
  
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i 
afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. 
  
  

 
  
  
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
  
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnæv-
net har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Miljøstyrelsen selvfølgelig 
til rådighed.  
…” 
 
Formanden for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse af stedet. 
  
Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at ansøgningen om tilbygning til menighedshuset for Tuse-Butterup 

Menighedsråd strider imod formålet med fredningen. Fredningsnævnet lægger herved vægt på, at 

tilbygningen på 174 m2 udføres i samme udtryk som den eksisterende bygning. Fredningsnævnet 
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lægger endvidere vægt på, at tilbygningen placeres på en sådan måde, at ikke hindrer eller skæm-

mer indsigten til Tuse Kirke fra vejen eller udsigten fra kirken. 

 

Fredningsnævnet imødekommer derfor det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

 

 

 

 

Rolf Dejløw   Ole Stryhn                                            Gunner Nielsen 
     formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
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 mil-
jø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-
kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi sendes til: 

Butterup-Tuse Sogns Menighedsråd, butterup-tuse.sogn@km.dk 
Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS, info@khtegnestue.dk 
Holbæk kommune, post@holb.dk 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk,  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling  holbaek@dof.dk  
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Gunner Nielsen, Ewalds Have 51., 4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune 

Vækst og bæredygtighed 

Kanalstræde 2 

4300 Holbæk 

 

Att. Dorte Harbo 

Djens@holb.dk 

 

          

 

 

          FN-VSJ-021-2019 

       

          Deres j.nr. - 

 

          Den 6. maj 2019  

 

 

 

Vedr. matr.nr. 30e Tuse By, Tuse, Tuse Byvej 49A,  lovliggørelse af carport. 

Holbæk Kommune har ved mail af 18. marts 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Vestsjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

 

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 

 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:Djens@holb.dk
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… 

 

Fredningsnævnet har ved mail af 28. marts 2019 modtaget nedenstående fotos: 
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…” 

Formanden for fredningsnævnet har den 20. marts 2019 besigtiget stedet. 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at den omhandlede carport med udhus, der er beliggende i forbindelse 

med beboelseshuset og tæt på anden bebyggelse, er skæmmende eller generende for indsigten til 

eller udsigten fra kirken. Som følge heraf meddeler fredningsnævnet lovliggørende dispensation til 

carporten og udhuset, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

 

 

 

Rolf Dejløw   Ole Stryhn   Per Fynboe 

     formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

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. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-

niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 

generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der 

modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin 

hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 

findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

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. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 

eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 

den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Holbæk Kommune  

Vækst og Bæredygtighed 

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 

 

Att. Dorte Harbo 
djens@holb.dk  
 
       
       
       

           FN-VSJ-128/2020 

        
        Den  23. februar 2021  

 

Ved mail af 24. november 2020 har Holbæk Kommune på vegne af Jesper Christensen sendt næv-

net en ansøgning om dispensation til at opføre en hal og en gårdbod og anlægge en parkeringsplads 

samt lovliggørende dispensation til en carport og 2 læskure på matr.nr. 30a Tuse By, Tuse, belig-

gende Tuse Byvej 51, Tuse, 4300 Holbæk. 

 

Af kommunens brev til fredningsnævnet fremgår bl.a.: 
 

Dispensation fra fredning – Tuse Byvej 51, 4300 Holbæk  
 

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en bygning til driften af landbrugsejen-

dommen og til undervisningsformål samt til at lovliggøre en række småbygninger på ejendommen:  

 

Matr.nr.:  30a, Tuse By, Tuse  

Beliggenhed:  Tuse Byvej 51, 4300 Holbæk  

Ansøger:  Den Miljøterapeutiske Organisation v. Jesper Christensen  

 

Ejendommen, som har et matrikulært areal på 4 ha 9.629 m2 er registreret som en landbrugsejendom, hvor byg-

ningerne anvendes som socialpædagogisk opholdssted. Den Miljøterapeutiske Organisation, som driver opholds-

stedet, søger nu om tilladelse til også at anvende ejendommen til undervisning af sårbare unge.  

 

Størstedel af jorden er i dag bortforpagtet, men ønsket er at hjemtage jorden og lade landbruget indgå i undervis-

ningen. Herunder dyrehold og gårdsalg af afgrøder fra ejendommen.  

 

Der er følgende bygninger på ejendommen i dag:  

 

 4-længet gårdanlæg på 979 m2 opført i 1870 og 1929  

 En carport på 49 m2 opført i 2008 (ligger inden for fredningen men er registreret i BBR)  

 Et læskur til heste på 22,4 m2 (ligger inden for fredningen og er ikke registreret i BBR)  

 Et læskur og hø-depot på 17 m2 (ligger inden for fredningen og er ikke registreret i BBR  

 Et materialeskur på ca. 130 m2 som anvendes af en anden virksomhed (ligger uden for fredningen men 

er ikke registreret i BBR) 

 

Til brug for undervisningen søger den Miljøterapeutiske Organisation om at opføre følgende bygninger:  

 

Ønskes placeret inden for det frede område  

 En stålhal på 560 m2 som skal anvendes til maskinhal og idrætshal. Herud over skal der være et musik-

lokale  

 En gårdbod på 16,8 m2 til salg af produkter produceret på ejendommen  

 Lovliggørelse af eksisterende læskure  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:djens@holb.dk
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Her ud over ønsker Den Miljøterapeutiske Organisation at anlægge en parkeringsplads inden for det fredede om-

råde. Parkeringspladsen anlægges i grus/stenmaterialer og der etableres ikke beplantning omkring pladsen.  

 

Placeres uden for det fredede område  

 Bygning med undervisningslokaler på 168 m2 med samme udtryk som den eksisterende 4-længede gård  

 En rund bålhytte med en diameter på 8 m  

 3 shelters af 12,5 m2  

 2 læskure til dyr af 50 m2  

 

Bygningerne fremgår af situationsplanen på næste side. 

 

 
 

De bygninger som ønskes placeret inden for det fredede område ses på nedenstående skitser:  
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Hallen på 14 x 40 m og en højde på 8,5 m opføres i en stålkonstruktion med facade i skalmur eller stålplader. 

Tag udføres i rødtonet bølge-eternit plader. Vinduer bliver tofagsvinduer med sprosser. Døre og vinduer bliver 

hvide. Porten udføres i stålbeklædning på stålskelet. Den bliver hvid. 

 

 
 

Gårdboden udføres i groft tømmer der efterbehandles med træbeskyttelse. Taget belægges med stålprofil plader 

eller alternativt med tagpap og grøn beplantning. 

 

Billeder af eksisterende læskur og hø-depot 

  

 



 

   
 

 

Fredningen  
 

Fredningen er en kirkefredning, der skal sikre den frie beliggenhed af Tuse Kirke.  

... 

 

Holbæk Kommunes anbefaling  
 

Stålhallen  

Det er en samfundsmæssig nødvendighed at der etableres socialpædagogiske opholdssteder og undervisningstil-

bud for udsatte unge. Holbæk kommune ser derfor positivt på en ansøgning om landzonetilladelse til aktiviteten 

og de nødvendige bygninger på ejendommen. Det er dog væsentligt, at de nye bygninger er tilpasset ejendom-

mens øvrige bygninger og placeres på en sådan måde, at der opnås en fin sammenhæng mellem bygningerne på 

ejendommen.  

 

Holbæk Kommune kan anbefale at der gives tilladelse til en stålhal med den ansøgte placering idet der med den 

ansøgte placering opnås en fin sammenhæng mellem de eksisterende bygninger og hallen. Ved den ansøgte pla-

cering vil den eksisterende beplantning virke afskærmende i forhold til udsynet fra kirken. Hvis hallen rykkes 

uden for det fredede område, vil den virke fritliggende, hvilket efter Holbæk Kommunes vurdering vil virke 

uharmonisk i forhold til det omkringliggende landskab.  

 

Gårdboden  

Da salg af egne produkter er en del af undervisningen, er det Holbæk Kommunes vurdering, at der bør være mu-

lighed for at opføre en mindre bygning til brug for en gårdbod. Holbæk Kommune anbefaler derfor, at der gives 

tilladelse til at placere en gårdbod på ejendommen, men en anden og mindre fritliggende placering bør drøftes.  

 

Lovliggørelse af eksisterende læskure  
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Ved dyrehold skal det være muligt at opnå tilladelse til at placere mindre læskure på de arealer, hvor dyrene går. 

Holbæk Kommune kan derfor anbefale, at der gives tilladelse til to læskure på de eksisterende folde, men det bør 

drøftes, om de eksisterende læskure skal udskiftes med nye bygninger i en højre kvalitet. 

 

Holbæk Kommune har i mail af 26. november 2020 supplerende udtalt: 
 

Ejendommen Tuse Byvej 51, 4300 Holbæk er ikke omfattet af beskyttet natur eller Natura2000. Nærmeste Natu-

ra2000 område er Udby Vig, der ligger ca. 10 km fra ejendommen (habitatområde 136), og opførelse af en stål-

hal, en mindre bygning til gårdbod og lovliggørelse af to læskure vurderes ikke at påvirke naturtyper og leveste-

der for arter eller være til betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Det vurderes ikke, at der 

ved opførelse af stålhallen og gårdboden, samt lovliggørelse af læskurene vil ske tiltag, som vil berøre eventuelle 

bilag IV arter. 

  
Fredningsnævnet har den 28. januar 2021 foretaget besigtigelse på stedet, herunder fra kirken og 

kirkegården.  

 

Jesper Christensen oplyste under besigtigelsen, at han er leder af Den Miljøterapeutiske Organisati-

on, som driver virksomhed på ejendommen. Organisationen har drevet virksomhed siden 1998 og 

har en skole på Farmen ved Tølløse, men lejemålet her er opsagt, og organisationen ønsker at flytte 

sin skole for folkeskoleelever og STU-elever til ejendommen i Tuse. Der bor elever på ejendommen 

i Tuse. Han fremviste en carport og 2 læskure og oplyste, at carporten er bygget, før organisationen 

kom til ejendommen. Han viste derpå stedet, hvor organisationen ønsker at opføre en hal til brug for 

sportsaktiviteter. Hallen ønskes opført bag den eksisterende vold, hvorpå der er bevoksning. Herfra 

vil hallen ikke være meget synlig set fra kirken og kirkegården. Hallen skal være opvarmet, være 

8½ meter høj og beklædt med stålplader i en jordfarve, som matcher farven på gården. Organisatio-

nen er åben for en anden beklædning. Endelig viste han de to steder, hvor man ønsker at opføre en 

gårdbod og anlægge en parkeringsplads til 20 – 25 biler. Parkeringspladsen skal anvendes af ansatte 

og folk, som kommer for at købe i gårdboden. 

 

Repræsentanterne fra menighedsrådet havde under besigtigelsen ingen bemærkninger til det ansøg-

te, udover at man ønsker yderligere bevoksning omkring hallen, således at den fremtræder mindre 

synlig set fra kirken. 

 

Finn Bjerregaard, Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, oplyste ved besigtigelsen, at man 

ikke har bemærkninger til lovliggørende dispensation til carporten og to læskure og heller ikke til 

opførelse af en gårdbod. Hallens udvendige farve bør være en jordfarve, og hallen bør set fra kirken 

være skjult af bevoksning. Der bør derfor udover den nuværende bevoksning plantes yderligere en 

række bevoksning, så det sikres, at hallen næppe er synlig set fra kirken. Det vil være ønskeligt med 

beplantning rundt om den parkeringsplads, der søges om. 

 

Jesper Christensen svarede, at organisationen er indstillet på at plante en bøgehæk rundt om parke-

ringspladsen. 
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Det fredede område er vist med gult omrids og blå skravering. 

 

Fredningsoverenskomsten af 18. marts 1952, tinglyst den 25. september 1952, indeholder føl-

gende bestemmelser: 

 
Undertegnede Poul Johs. Jensen og Hans Larsen er villig til som ejere af matr.nr. 30a af Tuse by og sogn at lade 

et areal af dette matr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af Tuse Kirke. 

Arealet beskrives således: en bræmme på 100 m langs sydskellet af matr.nr. 30a og en bræmme på 30 m langs 

matr.nr. 20a’ s vestskel. 

Fredningen har følgende omfang: arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning, ligesom den heller ikke på arealet må anbringes transformerstationer, telefon- eller telegrafmaster og lignende 

eller opsættes skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyr-

rende 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. 

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på ejendommen bibehol-

des, ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygninger. 

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden bygningsarbejderne påbegyndes at forelæg-

ge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at bebyggel-

sen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken 

 

Nævnets bemærkninger og afgørelse: 

 

Den eksisterende carport og de 2 læskure er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, dog bør de 2 

læskure istandsættes og fremover holdes i forsvarlig stand. 

 

Opførelse af en mindre gårdbod som den i ansøgningen beskrevne på det ved besigtigelsen viste 

sted er ligeledes ikke i strid med fredningsbestemmelserne. 

 

Opførelse af en hal til brug for sportsaktiviteter vil efter omstændighederne ikke være i strid med 

fredningsbestemmelserne, idet hallen til dels vil være skjult af den eksisterende jordvold og be-

plantning. På grund af hallens størrelse stiller fredningsnævnet dog som betingelse, at jordvolden og 
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den eksisterende beplantning ikke fjernes, og at hallen på siderne får enten træbeklædning med en 

jordfarve, eller at der plantes yderligere en række beplantning i retning mod kirken og kirkegården, 

således at hallen i mindre grad vil kunne ses herfra. 

 

Derimod finder nævnet, at anlæg af en parkeringsplads på det ansøgte og foreviste sted, som til dels 

ligger inden for fredningen, vil være i strid med fredningsbestemmelserne, idet der vil være frit ud-

syn hertil fra kirken og kirkegården, og den vil forekomme skæmmende, ikke mindst i lyset af dens 

store størrelse. Det vil ikke ændre herved at opføre en hæk omkring parkeringspladsen. Anlæg af en 

parkeringsplads i samme område som sportshallen, inden for fredningsområdet men længere væk 

fra kirken, vil derimod ikke nødvendigvis være i strid med fredningsbestemmelserne og vil evt. 

kunne imødekommes, såfremt der indgives ansøgning herom. 

 

De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod lovliggørende 

dispensationer til carporten eller de to læskure, og de i lovbestemmelsen nævnte forhold taler heller 

ikke mod at give dispensation til opførelse af en gårdbod og en sportshal. 

 

Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,  

 

 lovliggørende dispensation til en carport og 2 læskure, som dog bør istandsættes og frem-

over holdes i forsvarlig stand, 

 dispensation til opførelse af en gårdbod som den i ansøgningen beskrevne og på det ansøgte 

og ved besigtigelsen foreviste sted, 

 dispensation til at opføre en hal til sportsbrug som beskrevet i ansøgningen på betingelse af, 

at den eksisterende jordvold og beplantning ikke fjernes, og at hallen på siderne får træbe-

klædning med en jordfarve, eller at der plantes yderligere en række beplantning i retning 

mod kirken og kirkegården. 

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 

66, stk. 2. 

 

I sagens behandling har deltaget formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af miljø-

ministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og den af Holbæk Kommune udpegede suppleant, Al-

lan Larsson. 

 

 

Ole Stryhn 

Formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 

er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-

genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

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.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-

relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

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.  

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller 

behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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