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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. A n ro e l d e rI

Naturfredn1ngsnævnet
REG. NR. IgnfJ for HOlb~k ~mt.

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.
-..---...--------..------- ....-....-..----------........

•

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areo.l'''må ilckebebygges eller beplantes med udsigts-
.delæggende beplantning, ligesom der heller il,koPCt areale" må anbring~s
transformatorstationer, telefon- og telegr~fmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse ellor opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende' genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestaende tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende {or udsigten til oJ.ler fra kirlren•

•
Undertegnede Matzup eoøø8 .rd.Ille4ød4

~rklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. la
af ..... by, 08 sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. fre~e for at sikre den fri beliggenhed af.O~ kirke •

Ar'ealet beskrives således: "~D' ha". ,et OS .,., ,.ld,.l'keG
l bnI" JA' heBho14m. 2' li 08 '" • 0Ci pøa~ ••• ,.. __ for kil'klQ
i ID 'pi. 40 ., ,. ø",.nr. 10', _"'.&1 fl'a .~.raU1 ...... la'.
rtord_l'.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning pA ejendommen bibpholdes, ligesom jeg forbeholder ~lg ret
til at foretage nybygninger ellor ombygninger.

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

bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skol hove et s~dant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt pas[,er til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kJrkon.
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Sålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del
af præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning hertil admini-

'streres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om
, . ,
nyplacering af præstegårdens bygninger herunder tillige selve byggeplanen
samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende,
uanset fredn~ngsdeklarationen.

Jeg e~'enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ~ornævnte
ejendom dog uden udgift 'for mlg~

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

Påtaleberettiget er natur~redningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

...... , den'tyS.19ft.............. ~

Iset naturfredniFlgsnævnet modtager 0/; godkender foranståerrle fred-
ningstilbud, be stemme s det, at frednincc'rJvil vwrc at lyse på
mtr.nr:· la af _.' by, : " te

Det fredede areal er indtognet pu vodlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt pn akton.

sogn.

Naturfred ningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den" / J 19"....,_.
, • - .. li!

.Jet tØ. at ' ..
................. pl aa.__ " ••~.' ,r. '.' ". ,I~"_""" ~...... ·lør.

. J ~ ,ø ..'·
••• ~,. .....~'i ~ ••

\.
I

.. et. a.1hlII D 1IVl2 1"1' •
....... 8/11."..

I \ • "._~- -- .... -- .'

.." ,. l " ~....~':,._! .'.~. ';'tG'

r .',- .h..~lI. 'J ..



l lo) .J';. /gYt II
Mtr.nro

r:.J.t\l.!. J~l'O ,l n wg nnævnet
fo'.' I!oJ ')(,Jk Amt.

U0.'OD s'.. (j:P.IL ~ er;: gebyr i·hot •.
lov "11', 1-:10 af 7/5 1937 f §33.

. . .

F TI~ D N I N G S O V E R ~ N S K O M ~ "J. •

•
Undertegnede .... ~._ ... Ohtla'" ,....

'erklærer siG vi11ig ti1.~ [lOlIl ejer ai' mt:r.nr. ..' .
af • ..", by: • sogn at lade .lVIiltJIBti!.JMf
~eito mtr.nr. fDcde for nL s~krc d0D fri beliGVlnhed af

..... lkirl~eo

•
Fredningen har folgenoe omfang:

De hidtil ubebyggedG ar,,'alel' 'må ilc1cc bebYGge G oDer 'oeplantes mod u~sigts-
ødelæggende beplant;1in/';: l1.gesom der heller 1.1dw på areal~ må anbringes
transformatorstationer. tclelon- og 'Leleg'-'Ctfmastcr og ~ignel1de eller opsæt-
tes skurc, udsalgsstador, vObne til beboelse ellor opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Dor ma i dot hele ikke fore-
tages a!l1dri.w:,cr 1. don nu besti'Jende tilst[l:l~l~ der'lean v:Lrke slcæm.rende eller
~indrendo ~ur udsigten ti: oller fra kirken.

Dem;C' ovel'en ..:kG.!13·'; er j'~lcl) GiJ hi:lr'cr .[,)1', ln du'} hi dtidigo bebyggelse
og beplantninc; p[\ oJC' }(1",rn.i'Jn bj ;:)(JlJO".cles~ llfO 30m Joe [(Jrb(,llo),jer miG ret
til at ioretD::;e nybYL..'i'-,':;lJ,' ul::', L' om1J;"gnjr-';-::1,

I tilf['j) l,e .J.:Cny l'L-;m n~8:::- 01ler Ul.lbYG;nin~c.rer jeG villig til forinden
bygn ingsarbe jdcrne p&~)eg:/t1des at fo}'olEP:?,C;otoC'nin:~e:r t:.l godlcendelso for
naturfrednincsD@vnet, 1.dcL bcbY~Belscn alt1.d skal have et s~dant ydre, at
bebyggelsen bedst muJict pa~scr t~l offiBivelsarno L~ ikke unødigt hindrer
ud sigten til eller fra '-irkon.
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Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendQm.dog.uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens'blad
i tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfrednjngsnævnet ~ox Holbæk a~tsrådskredsw'g
menighedsrådet.

.... ' den' "I, .19.
"'''75.''I •

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred_o
rr1rrgstilbud, bestemmes det, at. fredningen vil være at lyse på
mtr .nr. .. af ...... by,'. sOgn.'

Det fvedede areal er indtegnet på vedlagte kortsk1"tse"'-·'t{f.;'thv.'i':l1:.'ken"Jen
" ,genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den:.at l, l"
'lIida-.....

..... ..... 1bI'........ øve ltJI.
I'.-u...~....

•
" ,I)oL '/

••• 11/11"



Mtr.nL 1\ n J.: C -::. ci e r:

",~ r",!, _'", ,1ningsnævnet
r10I.f)C3k Ar'1t.

Udon SL ,~~~l L~ ~ebyr i h.t.,
'- : aL 7/5 1937, §33.

•• "
F h .s T) N :.: ]j G EJ O V l; Ii J.iJ N ~ K 0 NI S 'i' •.--- ----_.- -- ------- --------.- ...... _---- - - .--_._--

• af
~f?tte

Undertegnede ".IIGtIU » IOGPeko~\uae
erklæ~er sjG yill~g til, ~om ejer af mt~.nr. 1•

...... by, Oø' SOGn at lade et areal af
mtr.nr. ,frede for at si~re Cen fri bellg~enhed af
....... ,ldrlec.

Arealet besk~ivos cfiJodo~:

r,

•
.,DIII."· :

.... 1•• 1•• ; c.Nnle" må H:lce bebygge,s eLler 'oeplant~s med udsigts-
ødelægge nde beplantnj.n,s, lif,e'~o'm der holle:::' ikb :)0. a:t'ea::'e .. ml\ anbringes
tran sfo rmo.tor stat i one:r: tele 1cn- . og 'l;e:"8e~.'nfrr.~sttl1"oL; l ig.1ende elle r opsæt-
tes skure, udsalgsstade~, vo~nrl til beboolse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønheds"Cors'cyrrende f,onst'l.nde., Dor mBei det hele j.ldee fore-
tage s ændringor J. den nu be stglcnde t·i.lstanJ 1 der lean virke 8kIPmm0nn8 €llr:r
hind rende fOT udsigten tll eller fra kirken.

Denne oveTunsl{Ol:,st er ilclee til hinllor for~ o.t den hidtJ.dige bebyggelse
og beplantninc; '~l0JeYldorn,]e;1bbolloJ.c1e t~, lil3(lSUJl jug LrbC'holder mig ret
til at fOTc'G8,,;enybY~ll ir,~u'C' ollu J' orr,;);}< ,ninQ,c-:"

I til1ældu n:: nyuY,"'flirlGeJ' (J~ler om1)ycnill~('r er jog villig til forinden
bygningsarbejde~ne p&Ju(yndos ot forel.~go tGgn~D6(Jr til eodkendelse for
naturfredningsno:::vnct', 'idet bcby~::elsun altid slml havo et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst r,jU' ic;t pnsscr tH omp'ivclscrno r-{'; ilclee unø"ligt hindrer
ud sigten til ener f"'<l. ~:i"':'Jcon.
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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 eT naturfrednjngsnævnet fox Holbæk amtsrådskreds ~
menighedsrådet.

Iptt lft».1'* Ilt Øl8,Uf'#; .
.' .~ Ut,,~ •.... '.

....., ,den "'I., 19,.
........ iI...... '

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
nUITgsti1bud, bestemmes det, at.fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. .. af ...... by, .• sogn.

Det l:fre~~de 'ar,al er indt~.~et på vedla~te ..~o:r~t.~lii-~aAI.iIIfI~~;~~nen
gelfpart ~.!'~~'e's,henla~"",,på'akten r '

Naturfredningsnævnet for Holbæk amt'srådskreds, derr. lt" 1911
ItiIIP_ •....



Mtr.nr.
.' . A n m e 1 d e r:

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

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

l. ,

F R E D N I N G S O V E H E N S K O M S T •
.......---- --_. ------- ------ .....------ ------------

Undertegnede IIr~ ~8,".isbe48114
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. l8a
af •• bup by, OB sogn at lad El •••••••••••

dette mtr.nr. frede for at sikre don fri beligGenhed af
a4!fb'U» kirke.
Arealet beskrives således: bel- J$lkfll't.alepls4_ at .. aa. 2034' ..

• •••• )1."•• Dfi ..... IW W:
.............. areal" må il,kebebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

• l •transformatorstationer. telef?n- og tolegrafmaster. og lign\3J:1deeller opsæt.
I • • ..

tes skure, udsalgsstader, vogne til beboo+se ellor opbevaring af redskaber. . .
eller lignende skønhedsforntyrrende ge~staDde. Do~ må i det hele ikke fore-
~ages ændringer i den nu bestående til~tond, 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 ~ib~holdes, liges~m jeg forbe~older\lg rot
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger ellor ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, ~de·t bebyggelsen altid Skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst 'muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

' 'udsigten til' eller fra kirken.



Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder;
træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet

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

Jog e~ enig i, at ovenståcnde.fredhingstilbud tinglyses på min {ornævn-
te ejendom. dog ·uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, scrvitutte~ og byrder henvises til ejendommens blad ~
tingbogen,

Påtaleberottiget er nQ~ur~redningsnævnet f?r Holbæk amtsrådskreds og
menighedsr-ådet,

....... ' .de~ 1'/' 19"........ ~ ......
Idet naturfredningo?ævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil væro at lyse på
mtr.nr. l8a af ...... , by,,, sogn,

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.
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Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsråqskreds, den l,v, 19'.
: .... Dt_•

... w. , _U flIIo etI1W·'..,. ................ · _.tJ ~t
It, 'Id ,~ •• ,.. ~ lA ......

dtdtte1 .
... 2 te, ......... ...,. 1dItIIl" .

tN#ø ~"'"'t 408 'lifte. iJIIIb8.tt' .~ 1"'••......... • ...,...dDI al ""iII8U JA ~ ....• w. 1_
A..-.._ .........~ ...._ ..-. .... __ ......... """'_ ....... _ --... ........ _.-.IIliII. ....... _~_ _ .. A""-' __ ............ _*. __ ~ __ _t

."..", :5ViIIi"• ..-. iiIllil'&" &II1P "''''IfP'AI1III -- .,.....~ "~.ql'h'. 6tD lO.' 119'., ......~ .'t
tt"~' ....

z.,n' 1Itlb* Kb""•••••• 4Jd ølS 1.J,"'t_".la.~
0_. __ V'.' __ ~•• '

,,,
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Mtr.nro A J1 .l1 e l a e r:

~;::l:l,'-:' 1:10 (lningsnewY.lot
J o ' 1:::>JhC3k Amt.

,
UJ0.n s(GJ[II'l",l0:': 'gebvr i h. t •.

,tov l~r.· 1'1n 0.[ 7/5 19371 §33.

.. .' '-_._ ..•..- ~ -' .'.
F j, 2 ") N I N C S O \- l~ H 11 N S K O li! J 'i'

Undertegnede
e~klærer si(; v~J.hg til,

n'.... .-up kOllmUU
som e jer af mL', nr. 2

a.f

d~tte
.atl\W PY: 'r.

rntr.nr. freQe for at sikre
..... kj,rlceo

Ar~alet beskrives s~lodos:

.. sogn n~ lade ••••• ' ['"
d3n fri beliccenheu af

OS ba.. ·•

•
Fredningen h1IT f01sende omfang: ,.,

De hidtil ubebyggede åreal'e. rn:'! ildco bebYl3i.;es cJ.lEJr beplantes med udsigts-
ødelægge nde beplantning: li~e ??JTI der hollol' Ild\O på 1'.:~en.le_ må anbringes
transformntorstatio.1er, telefon- ?g telo[r'::1.fl)1ast~lr 0[, lignende eller opsæt-
tes skure, udcal~sstadey, vogne til bebue~Ge 01101' opbovaring af redskaber
ellor lignende skønhedsforstyrronde genstande. Dor ma i det hele ikke fore-
tages ændringer :i. dC;1 nu bostblonde tilst~:\DJ; df'Y lrim vil"ke s~cæmmcndeeller
hindrcndo fur udsigten til eller fra kiricen •

• ~ .. d.e.14na ........ tU "'Ukiel" 08 .,. .... *81'
al"fA beD1&1ø1 l, ... 111 Ol 'I'I1lw41f4eboWt namt, 1 dbta lIlA
4tt. ••• *,* Yi.l'k1Dll1bll .... kaD ,øer Jtta"' •••

"~l

Denno ovorunstorn..J-", ur i~dco (;J.l niJ1der i'or ~ [1t j en hidt i d~ge bebyggel se
og beplan'L;1ing på o;Jon(>:I.1JCC)YlbibehoJ.cles. liI3Jsv!'1 2e~ -r .;rbel10ldor mig ret
til at foretoge nybYCll:!J'~C':' c~ lUI' OlJJ:)y!~nin~c:.,

I tilfæ}C8 [t.: ny1y;:;ningo} nHer o:.Ib~'r:Tli113erur 20{'; villig til forinden
bygningsarbo jderne P@,~)Oby.~JOG at fOl'0:'æc;g0 'c8r::n~ne,8:r tn godlcondelse for
naturfrodningsnævnct, icle;t bobyc;gelsen aE~Q sIm} have et sådant ydre, at
beb;rggolson bodst 1;1U1 igt pn.sscr til om~ivclsorno ,~g ilclce unødigt hindrer
ud sigten til 01101' frf\. '(). :'kcn.
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.~er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses p~ fornævn-
te ejendom .dog uden udgift for.... •..

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

Påtaleberettiget eT naturlrednjngsnævnet fax Holbæk a~tsrådskreds .g
menighedsrådet.

• ...... ' den , /t . 19 ,•..........
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~

mlrrgstilbud;"bestem!!lesdet, at .fredningen vil være at lyse p~'
mtr.nr. I af ...... by, • sogrr.

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

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, derr.'/4 191.,..,Ilø.....

~'I(.,l;:~,r ;""1' ;;HI'j: l~e.:~e-t ... t~ l."",
• , ,,' l.' Lh·.~. --

,,



Mtr. nr. 28b Iletrup _ OIJ ....
dJLJ LJ

A n m e l d e r:
liV/; H

rJnturfredningsnævnet
for Holbæk amt.

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

or at formå

År 19 "den SO/4 kl.·11 holdt nnturfredningsnævnet for Holbæk
amt ved formanden, dommer O. Bærontsen, Holb[Jk, det amtsrådsvalgte
medlem, gdr. J. Buhr IIolm, Samsø og det kommunevalgte medlem for

.~ sogn,
åstedsmøde i "etfUP

Foretoges: Fredning af areal grænsende op til
~8t~ kirke.

Nævnet besigtigede arealet.
Da det efter nævnets meninG er af afgørende betydning at frede
sd~~~ 28b •• m., til fIS eosu

for at sikre kirkens frie beliggenhed,
og for i fremtiden at sikre kirken mod

. . opto~ nævnet forha~~ing med ej0ilij.'a
...... IIIfCl•• "I' _te -f1'htIeI'- I.r ,

blt4. ~il frivilligt at servitutbelægge ovennævnte areal.
Til stede under sagen vn~ matrikelskort.over kirkens nærmeste

omgivelser og tingbogsattest for oveonævnte ,mtr,nr •.
Ejeren, der nægtede at medvirke til frivillig fredning, havde

lejlighed til at redeg~r f sine synspunkter, herunder specielt for
~ .de ulemper, de~ efter ening er forbundet med servitutpålæget.

På forespørgsel, hvilken erstatning han ville kræve for et servitut-
('I, ..p.:J oL."'''' "I • .. ... Sig uoe af stand til at .

pCl....æg a....nSuCiinævn ~e liiunU.l.U, e!'K.l.æreOe nan ll" II ••• ", .... -_ ••• __ 11!I __ iRII_II _

for at værne om lcirkena fred
for nærgående bebyggelse, så= ....D ...

e,

angive noget bestemt beløb .
.. iruiril••• ,inr'1i Pi iliii•.

Forlig blev forgæves prøvet.
Da det påtænkte servitutpålæg efter nævnets skøn sikres tilstræk-

keligt ved tinglysning på ejendommen med respekt af allerede tinglyste
servitutter, byrder og pantegæld, var rettighedshaverne i ejen~ommen
ikke indvarslet til n~rvmrende møde.

Nævnet optog derefter sagen og afsagde straks sålydende
K E N D E L S E:

Da det skønnes af naturfredningsmæssig interesse at sikre
... ~ kirke mod Skæmmende naboskab, og da de i n~turfredningslo-

vens §l fastsatte betingelser er til stede
b e s t e m m e s:

mtr.nr." ::tf .....
t ilhørend e t.N ........ ,. "'-øJe

by og sogn
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8,,?'("fi1llGn,~U eller

i1in i:;,'en':tO =O'~ u.l:J"j, i:];; '. ,l' ,]] l,-,~ ':~',' ':'j~ l((u~ ':L1 ',j::)C:)11 dOl' :.kl<e pu area-

_ m'~~d 'l\io,~ ,~·.:ck[' ,.11~1E. i r_.~cl" .:~,\·">i(.;'J .~OJ'o·:~1,,(~\J'~ ~\~r;o'~~ '~cr ved røg;

" ... 'Si'j ;l~~utJti"·, ..... ~... ~-tJar;.j .. aWi~,n~... t .,.-.lt
.. ~ettn ser.f·;···lt.'~~"). (,., "'1'0 tl"t ""ne1e"' f'"lr .. t dO~1 hl'dtl'dJ'ge be-.. • ... \J ..... v !..... <.-~..L.{,.vb "' I J_I'\ \.. .... c • ...1 .....t _ \..] t,.. .. i.I • u ..

byggelse o,~ bepl8.)'1~JnHlg :P ", ..J.r('ai (n, hj')cllO't (j 'J EL

I tl:!.fwlc~c [L DJndY'j,)i~; a': derl :.'~ 1)O'3tt~erlcle IJGb~rgg(Jlse er ejeren

pligtig til D:C 01J'~;;1{<ei'o2'~1dncl'ijn{' ,('2(1 :l::1"t.1l1:Ll·('d:"jirl'~f.11:BV{lOt, hvis 81<øn
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



 

 
Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
Telefon 20 60 23 94 

 
 
Holbæk Kommune 
Byg og Landzone 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 

FN-VSJ-083-2022 
Den 10. december 2022 

 
Holbæk Kommune har ved mail af 21. november 2022 sendt nævnet en ansøgning om dis-
pensation til i en 3-årig periode at opstille en pavillon på matr.nr. 1a St. Tåstrup By, St. Tå-
strup, beliggende Tåstrupvej 52, 4370 St. Merløse. Ejendommen ejes af St. Tåstrup Menig-
hedsråd. 
 
Af kommunens brev fremgår: 
 

ANSØGNING om dispensation fra fredningen vedrørende Store Tåstrup Kirke (reg.nr. 01846.08) 
Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en kontorpavillon, der er opstillet på 
følgende ejendom:  
… 
 
Det ansøgte er omfattet af fredningen vedrørende Store Tåstrup Kirke. Holbæk Kommune fører tilsyn 
med, at fredningsbestemmelserne bliver overholdt, og det er Holbæk Kommunes vurdering, at det an-
søgte forudsætter en dispensation fra den pågældende fredning.  
 
Beskrivelse af det ansøgte  
Der søges om at lovliggøre en opstillet pavillon til brug for kontorformål. Pavillonen ønskes opstillet for 
de næste tre år (dvs. frem til ultimo november 2025), hvorefter den vil blive fjernet. Pavillonen er opstil-
let i forbindelse med en omfattende renovering af præstegården i Store Tåstrup.  
 
Pavillonen måler 3,6 meter x 9 meter i grundplan, og den er 3,2 meter høj.  
 
Ansøgningsmateriale er vedlagt.  
 
Fredningens bestemmelser  
Det fremgår af fredningen at de hidtil ubebyggede arealer ikke må bebygges, hvorfor det ansøgte vurde-
res at forudsætte en dispensation fra fredningen.  
 
Det er Holbæk Kommunes umiddelbare vurdering, at der kan meddeles dispensation fra fredningen til 
det ansøgte, idet St Tåstrup Menighedsråd søger om at beholde en pavillonen for en midlertidig periode, 
mens præsteboligen pågår en omfattende renovering  
 
Øvrige tilladelser  
Foruden dispensation fra fredningen vurderes den ansøgte pavillon at forudsætte følgende tilladelser:  
 
- Landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1  
- Byggetilladelse  
 
Holbæk Kommune er indstillet på at meddele begge tilladelser. 
… 
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Situationsplan 

 
Grundplan og materialebeskrivelse 
 

Holbæk Kommune, Natur og Miljø har den 2. december udtalt: 
 
Da den midlertidige pavillon placeres på befæstet areal vurderes det ikke at kunne påvirke 
Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag. Den vurderes ligeledes ikke 



3 

 at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesom-
råde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven (bilag 4-arter i 
habitatdirektivet), eller 

 at ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til naturbeskyttelsesloven (fredede 
arter), i alle livsstadier. 

  
Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, har den 3. december 2022 udtalt: 

 
Det pynter jo bestemt ikke, men som en midlertidig foranstaltning mens præstegården renove-
res, har vi ikke indvendinger mod at lovliggøre en opstillet pavillon til brug for kontorformål. 
Pavillonen ønskes opstillet for de næste tre år (dvs. frem til ultimo november 2025), 

 
Ejendommen er omfattet af en fredningsoverenskomst af 17. marts 1952, hvoraf bl.a. fremgår: 

 
Fredningen har følgende omfang:  
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, li-
gesom der heller på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende 
eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende 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. 
 

 

 
Præstegården er markeret med blå prik i gul ring. Fredede områder er vist med blå skravering. 
 
Nævnets afgørelse: 
 
Selv om pavillonen vil forekomme skæmmende, er en opstilling heraf ikke i strid med fred-
ningsbestemmelserne, så længe pavillonen alene opstilles til midlertidig brug, medens præste-
gården renoveres. 
 
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en 
dispensation.  
 
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, en lovliggørende dispensation til at have opstillet en pavillon som oven for beskrevet indtil 
den 1. december 2025. 
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I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpe-
gede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Gunner Nielsen. 
 
 

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 selvbetje-
ning, 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). Klagegeby-
ret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønin-
deks 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.naevnenes-
hus.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 om-
fattet 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 udlø-
bet, 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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