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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. A n m e l.d e r:
Naturfrednil1gsnævneil

for Holbæk Amt.
REG. NR. I g Y:l. C.

Uden s,tempel og geby!' 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.~~-------~------~---~-~---~---~~
Undertegne de - Uft4ø net 1D1!td.~bo~11

erklærer sig villig til, som eje!' af mtr.nr. ln
af VI'lGoø. by, og sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
UDGI~ . kirl{e~

Arealet beskrives sftle'des: pnllAltos6r41eoG8b'1!Olr\l~4' OB ha,," .. eo "paj
al 100.tta- 'p 1d.tk~deM .,=Ur oø blØdee, ..,4 .... af ell lW.
tl'Ukttet .. to;rl_e1øo d Ifh-.Dr. aåtO •• staltol.

•

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede arealO:rmå il{kebebygges eller bep1antes med udsigts-
IJdelæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå arealEl'Dt må anbringes
transformatorstationer, telefon- og tolegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voen~ til beboelse e~lor opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforotyrrende genstande.'Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstå~d, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fr~ 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 nybygni~ge~ ell~r ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninge!' til godkendelse for
naturtredningsnævnet, idet bebyggelsen altid Skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.
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Sålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del
af præstegårdens areal, der ligger i umidtlolbar tilknytning hertil admini-
'streres af de kirkelige mynoighcder, træffor kirkoministeriet afgørelse om

" ,
nyplacering af præstegårdens bygninger herunder tillige selve byggepl ....··--

I
samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udsee~
uanset freaningsdeklarationen. \

Jeg e~ enig i. at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fo,
e jendom dog u,fen' udgift" for mig. \

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens t
\

tingbogen. \
Påtaleberettiget er naturf~edningsnævnet fo~ Holbælc amtsrådskreds l

menighedsrådet.
UnG.. -, , d,en '14"', 195a .'.a.....A~. IbUft. P.t. ~

Idet lln.turfrednil'lgsnævnetmodtager og godkender foranståeni e ir
ningstilbud, bestemmes det, at fredningon vil være at lyse på
mtr.nr. 1- af Ua4... by, OGiO

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

Naturfredningsnævnet for Holbælc amtsrådskreds, den '2f4 '1952
..... "D.

ilfteende. "'.ut1.lIt .. a an'btlcalllø,... a,_ M"'-'. 1"2.,.».v•.
08:rl. 1l.ttbeo1:.·

.,
. "/ :

J.'D:.
~.I\I'4. a Ci 1601 210

;O," --"'m•••• t ~"td. f\'$(lfttøet4~U.OD ttasl,.,
Cal .nt.tu,.tl.t't.t!t pl.t"......la CIf Untlløe." ., .OB!l~ 1"

ISw.1ftltato,ln. ,HU U •• 'obe. 1953. w'.m..... O. ~"r~n.*.b.eløJ)~_

I.,.tt IIQllxr!llkbet.ø.v •• lien 18/10 1952.
1lereotaen. t.~ ;Lit.

" l, •
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Mtr.nr. A n ro o l d o rI

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

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

REG. NR. I gVl C
116-SLF R E D N I'N G S O V E R E N S K O M S T.

,.------ _ .... ------- ------------- ---- --------

underteg~~..!DAt~~·n~g 8e.l~ .
e~klærer sig Vill~~~'~Q~mtr.~r. til td... O.tte
af OAGt. by, Ol sogn at lade <& areal •

.. l1li11•• 111 frede for at sjkre den fri beliggenhed af
kirke •

...... "I' ••••• diIIMO.

Fredningen ha~ følgende omfang:
............. ·.areal "må H:ke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il,ke på areale t må anbringes
transformatorstationer, telefon~ og telegrafmaste~ og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, .vogne til b~boelse 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.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg,..:h.Ql.'.beholdermig ret
til at foretage nybygninger eller ombygningerJ,.,ij>!..'.,...·"·~

•• :......... ,j

I tilfælde af nybygning~r eller,9m~ygninger er jeg villig til forinden.'bygningsarbe jderne påbegynde s,)3.t ~:f~relægge tegni.nger til godkendelse for-~. .
naturfredningsnævne~".J.de"t"·bGbyggelsen altid slfal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bed§t./muligt pas::.Jertil omgivel~orne og ilcke unødigt hindrer
udsigten til'eller fra kirken.

,f
:.... '..
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Jcg cr. enig i, at ovcn,t',cn<1c. frednh,gsoilbud tivglyscs pil min forn.\

te ejendom. dog uden udgift [OT m~g. ~
M.h.t. pan~ogocld? servi~uttcr og byrder henlTises til ejendommens bl9.d\

tingbogen.
påtaleboTClttigct ar no.t.urf.rednjngsnævnet for Holbæk .amtsrådskreds og

menighedsre.det. VIle•• ~ dcnl4 l, 19 ''2
t1aø..... .,.øn•• .,..1'14. ".-'';''MeD.

Idet naturfredningsnævne ~ IaoCtager og, godkender loranstående fre!

ningstilbud, bestemmes det, a'~ fredningen '1::..1 være at lyse ~å
mtr.nr. 6la af UD... by,. O. so

.))Ot1fre d_:,?9'"'8.:r'~al el' J:' ~lt,~:hDot på' ve <'H.ag.t,e"_.1~øp-t-'81r'ittSe~r,,a,;B·..,hli;i;lrken cn

genpart Be.des hcnl8.ft ~~ a:c~lln\>,
..........r'~

•

Naturfredningsnævnet for Holbt"k amtsrådslerods, den J,t', 19~
t.14ø11'''.

out •• "rnl 801" Ib"•••••, 4'" 419.'911.
'''fll.l'e /"";LU.

ete.

" 4.19/91"'.
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REG. NR. I ~y~·c
,\ n m c l d e r:

Natm'fre clning snævnet f /

f.or lloJbæk Amt. 11;3 - ~~
Ud'on stampe: ug be'byr :t: h.'t.,
lov'~rc 140 af 7/5 1937, §33.. . .

• • .. 0 _ .... "'o _ •• '';.j', .... r'· lO:, .l.. :.. !':\.
TI' n ]!; D N I II C ~) o \T 1\ n J~ N :.:> K o M s 'r •

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

------_._----~-------~-_.._--------------~-
Undertegnede I"S.tlPI" cTonaebrl.otlm .IG41... een

klærer sig villig. till' S0Ill ejer. af."Jntl'.nr. .. " ',' 2a.
11øalGø ,by",;, ' 06· sqgn F:l.t ladE;l ' ": r '

,~te mtr.nr. f~ede for at sikre den fri b81iggenhed af

,UDO•.•. ){il'ke. I" • ,

.nc." "",,•• OPØ'l.

, ;' I , l"
, I,

Fredningen har følgende omfang:
~hidtil ubebyggede areal.' må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-

,delæggende beplantrunc, ligesom der heller ikke på areale t må anbringeS
;ransformatorstationer, telefon,- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
, s skure, udnalgss'tader, vogne til bebl)else eller opbevarine; af redskaber
)ller lignende skønhedsforntyrrende gonstande. Der må i det hele ikke fore-
~ages ændringer i den nu bestående tjlst<':\DJ, der lwn virke skæmmende eller

hindrende for ud sigten til eller fra lcirlcen.a .~el'ieOCl'Øft 1lIA._ lt.æ$ et lt.l" 1)obOø1.B'.sbUa •• 0 etemuel u4-
llJt"ol- .1 ... "...-.,

, •• t_Jlbtb014•• øG "Gt til .." oPføre n bd8lf$l.rl .M S. .. nu-
'VIIØODao ab4 _eD at aoøeø ebl det$p.S'SeD•

Denne overenskomst er ildce til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesoIll 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 togninger til godkenåelse for
naturfrednjngsnrovnet, idet bebygeelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passpr til omgivelserne cg ildce unødigt hindrer

ud sigten til eller frn. ~ci-:,lcen.



Je~ er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min
te 'ejendom.dog uden udgift for mig.

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

Påtalebere~tiget er natur~rBdningBnævnet fo~ Holbæk amtsrådskreds.g
menighedsråde.t. u.... ,.den' 14/' 19S?,

.....vor CIll-. A.roen.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
nnrrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. h af Undt.. by, Ol . sogn,

Det Jre~,~de larea~ l~r~ind~e~et. p,5. vEl'd·ra'g·te··1{'8fit'~Y:tt'gt~~~å~li~r11(e'iien
genpart Jage~ hen~~t på akten. ,

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrMskreds, den: 1.1' 1952 '0
t.ufU.~•.,-

L,.... U01bJ11lbttelhY,. Clea e'/8 1••
l .... l1a..~Alf._.

pt•

. ',".
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REG. NR. I gV 2. (]

o/2J--- S-~ ..
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A n ID e l d e r:

Ja Gur fre (l n~ngsnævDet
fur lIoJ bC3kAmt.

,
I' liden ste~p~l o~ g~tiyr i h:t •.

lov nr, 140 af 7/5 1937, §33 •

... . : 1 ..• 1 .: ,.' :'. ", , '
.c ". , t' ~, • ," ',' ,

FflEDNINGSOVERENSKOMST •. .--- ---- -- -- ---_._---------- ..._------- -----

. .
Undertegnede _ .... Jnptoroo_

e:reJ;' sig villig ti.l" .~om,ejer af mtl'.nr. 4e.
-~1ø.oo , 'bY'I':' •.~ sogn, at,.lade, et a:re~l, af, . '(

3 mtr.nr. :fr~Qe for at sikre den fri beligGenhed a"f
... ',' ", ~.k.irke.:- ':, .. '

Arealet beskrives således: .......... '.,.,0' ...... ladtølt.1Iuftl.'
-. pat'ktI'lDøPlate_ .. \WletoreAi1)8O'.D1 ~. '~f'.

• 'l

Fredriingen har føJ:ge'nde' omfang:

'lf arsaIe t· må ikke bebygge s eller beplantes med udsigts-
æggende beplantning, lige som de'r helier ikke på areale t må anbringes
sfoI'matOl'stationer, telefon- og telegrafmastfn oG lignende eller opsæt-
sI re, udcalesstader, voene til beboelse olIer opbevaring af redskaber
r lignende slc0nhed sforstyrrende gonstande. Dor må i det hele ikke fore-
s ændringer i den nu be stående tilstand 1 der l<an virke sl~æmmondeeller
rende for udsigten til eller ira kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, Ht den hidti~~9 ....q,~.bebyggelse
Jeplantning på e jendommen bibeholde s, ligJ som ~~~l~',J:QJ:1b(\':holdermig re t
at foretage nybygnirlger ello r orr.bygnin?9,;J:h,.'·s,:::f"·

I tilfe::lde af nybygninger ol}"lf}il:',,',oif."6lt~'ningerer jeg villig til forinden
."rl~lr.

lingsarbejderne påbeg~pp-e's'I'·a.'t forelægge tegninge:r til godkendelse for
~prJ...

lrfredningsnæv~.t~"':"idet bebyggelsen altid sbtl have et sådant ydre, at
I",r'f.'i"

rggelsQ..n",:t56dst muligt passer til omgivelserne of, ildce unodigt hindrer/,,,,r
igtcn til eller fra kirken.
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~ er enig i, at ovenstAende.fredningstilbud tinglyses På~fornævn-
te ,ejendom.dog uden udgift for aa. O••

M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad1 tingbogen.
Påtaleberettiget er nQtu.r:rredni.ngs.nævnet :fo;r Holbæk amtsr~ed&..-gmenighedsrådet.

UblJb.. ··
,~. 140$0. It. 111' .

Ø01"J4I.~ .
d~n'. O". 19 sa
k,'; ltu"_
4Mn 01.....

Idet naturfredningsn~vnet modtager og godkender foranstående fred~
ndrrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lYSe på
mtr .nr. CEø af UnaUø.. by, ... sogn.

~et t'~,:9.edl areal e5'\'),1J.,dtegne~~..tå V~d2-,f,:~:t~ri-sk.li;.ta~"'&~~ ..>en",
genp~f~, bedes h'~.~,;:.~:ti,ptak~~n'A""." _'--""~ ,

Naturfredningsnrevnet for Holbæk amtsrAdSkreds, derr .;t 19 lllI 0
'.le'Ue...

OG'.

'1.101' Øo1~ Ibo ...... "•• 4ØD21/8 1952.
lc'Mt "'"'ut_

t"oU'l". lmø, t.tY.'
CGt.

("7"""-.-,j

~ ,! r r .<). 1 :.' • 1" ~ •
I

l, ..... -l,t> r

..
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REG. N R~ I g Y~ ~

K O R T S K I T S E
over

terrain af UNDL0SE by og sogn.

til Ugerlø se

Målestoksforhold: ca. 1:2000. /1/;//: fredede arealer./,////

Naturfredningsn@vnet for Holbæk amt, september 1952.
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01842.03

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01842.03

Dispensationer i perioden: 30-11-2005



UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 2005 den 30. november kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnetv/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf
Dejløw, 0rslev, og suppleanten for d~t LQkal~ medlem Niels Oluf de
Bang, Borup, møde i Jernløse kommunS {JP1I\[)NJÆ 1\J
Der foretoges :

14 DEC. 2005

Sag om opførelse af driv-
hus i præstegårdens have
på matr.nr. 1 a Undløse
by, Undløse, der er omfat-
tet af fredningsoverens-
komst tinglyst den 18. ok-
tober 1952.

FIlOlOS Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Der fremlagdes skrivelse af 6. oktober 2005 fra Vestsjællands Amt, Natur
& Miljø med sagens bilag, ialt 9 stk.

Mødt var:
For præstegårdsudvalget, Finn Larsen og Anette Nielsen tillige med for-
manden for menighedsrådet Aase Stær samt præstens mand, Kent Clausen.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen.
For Jernløse kommune Anne Marie Petersen.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Maren Korsgaard havde
telefonisk meddelt forfald.

Finn Larsen forelagde sagen. Det skyldtes en fejltagelse, at fredningnævnet
ikke straks er spurgt. Det delvis opførte drivhusllysthus er opført uden
fundament og kan godt flyttes.

Ejendommen besigtigedes og en ændret placering syd for præstegårdens
bygninger kunne accepteres af alle tilstedeværende.

Nævnets afgørelse:

Opstilling af det ansøgte drivhusllysthus med en placering syd for præste-
gården og i kortere afstand fra bygningerne findes ikke i strid med formå-
let med den den 18. oktober 1952 tinglyste fredning. Nævnettillader der-
for i medfør af naturbeskyttelseslovens § SO, stk. 1, placering af drivhu-
setllysthuset med den angivne placering. Bygningen skal opstilles på jord-
gravede stolper, således at den kan fjernes, såfremt drivhuset/lysthuset ik-
ke længere benyttes til sit formål.
Det bestemmes, at drivhusetllysthuset skal flyttes fra sin nuværendeplace-
ring til den tilladte inden udgangen af april 2006.

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 hjemrneside WW~. . k

Gebyret tilbagebetales, hvis De fa~Orhelt eH . -medhold i e , a e.

~)~ot~) { l Itu
~ls Oluf e ang FIe· . 'efiøw

\,

Kopi af kendelsen sendes til:
Præstegårdsudvalget v/Finn Larsen, Sønderstedvej 12, 4340 Tølløse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Maren Korsgaard,
Kagerupvej 5, 4420 Regstrup
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Jernløse kommune, GI. Skovvej 158" Nr. Jernløse, 4420 Regstrup



,ta. " 'J

Uclsl<rlftens rigti;hed bekrZ3ftes.
Dommeren i Ringsted, den /%Jo s-

"~ Sonja Panton --
/. oass.
/9, C--~.ao----
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