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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr.

I

"ec; "'Ro. o \e4 f,. lO O
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.

F R E D,N I N G S 6 V E R E N S KlO M S T.

. .
Undertegnede, _. 1.1Dlø •....... 1d4

erklærer s~g villig til, som ejer nf mtr. nr. la tØ _ :.:
af "I"~IIIIl1.Ifae by, 08 sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af, , ,

.....,.~.. kirke.. ... ,
Arealet beskrives sflledes: i) ,. m...... e)

10"....... MlIta " .. ~dlp ... ,••• ') lad Uli'.

•

Fredningen har følge~iDimfang:
........... gggou areal må 11\kebebygges eller beplantes med udsigts ...
•delæggende beplantning, ligosom der heller i1.kepå areal~ må anbringss
transformatorstationer, te~efon- og telegrnfmaster og lignende eller tpsret-
tes skure, udsalgsstader, vo~ne t'ilbeooelse e11er opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforotyrrende genstan'de'.Der m§t 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, a~ den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ~jendommfrn bibeho~des, ligesom jeg forbeholder ~1g ret

:J (litil at foretage nybygninger e.ller ombygni.nger. ",,,.,.,)h"
••'l "/~~~1't,\ I'

I tilfælde af nybygning&r eller ombY8ninger er jeg villig til forinden
"bygningsarbejderne påbegyndes a~ forelægge tegninger til godkendelse for

naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et, sådani( ydre, at
..' .. .. . .

bebyggelsen bedst m~ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
• !~ t • (udsigten til r,ller fra kirken.

I'



Sålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del
af præstegårdens areal, der liggor 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 fredni~gsde~larationen.

Jeg er enig i, at oVGns:~~nu? fre~ningstilbud.tinglyses på min fornævnte
ejendom dog uden udgift for mig.

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

Påtaleberottiget er naturfredningsnævllot for Holbæl( amtsrådskreds og
menighedsrådet.

lb••...,.. , den ,t" 19 , •
........ n·W .

leet naturfredni~gsnævnet modtager og godkenper, for~nståeme 'fred-
.. ... " j • ~ Jningstilbud, bestemmes det, at fredningen. vil være at lyse på

mtr.nr. Ja 18 lA af 31... ,.... by," sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlngte kortskitse, af hvilken en

genpart bedes henlagt p5 akten.l

l.
I
I

I,
t,

Naturfrodningsnævnet for Holbæk amtsrådskrQds, den 1'1 , 19 ••........,.
. '
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A n m c l d e r!
Na tUl'frecl ningsnævne t

}or HolbClk Amt~

Uelen stsm'pe~ or:. ge'by:r-i h.t •.
Lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.. . .

• .... .• ø' __ '~-" ... ,...... • ••••.... ~' ~'.. _ '. -l.. ,'" 1.:,"
TI' TI. E D N I N· G S O V li: R li: N S K O M S ''.[' •-----------------------------------------

•
Undertegnede _. ,o. ......

-erklær·er Sig villig till' som ejer af m~!.nr," ...
af •• ; ......... ' by, j •• ' ,- sogn !at l~de, ~:t;. .. ?-r:€~l. af"

.dette mtr.nr. f~eQe for at sikro den fri beliggenhed af
, W~.kirl{e. " , ,

Arealet beskrives således: , ~ •• _ J

li '11 .-s.t 1'
... ."... tt· "'", ..

. '. .

Fred·ningen ,har føle;ende "·(fm~~~;#lo"~,,~··· ... ~·~ ...~,m:iw:,~vAI';tl~~"..,; '.

De hidtil ubebyggede areaie må 'ikke bebygges eller bep~antes med udsigts-. , ..,~~ødelæggende beplantning 1 ligesom der heller ikke Ipå ar'eale /".V må anbringes
transformator:.:;tationer, telefor1- dg tetlegrafIllasterog ,;L:1gn'~ndeeller opsæt-

"tes skure, udsalgsstader, vogne til beooelse eller ,opbevaring af redskaber
"..ellor lignende skønhedsforstyrrendo genstande. Per må i det hele ikke fore-

tages ændringer i don, nu--be stående ;tilst'an~~Ja~~r lcan virke sk'æmmende elle~
hindrcndo for udsigten til eller fra kirken •

• 1
, '

ri}'"

.. IJil~~~"
("'~IS'

,."l!<,q~,
,,>~~}.4';

IV"~

...t<'i""
#1;-

• rJi:
Wf

.},~?..,
j"'1Denne overonsj$ømst OT ikke til hinder for, at ',len hidtidige bebyggelse

,ll·og beplantnin6 Jj,{l1' e jondcwmen bibeholde s, lige som jeg .forbeholder mig re t
til at fo~e~~~'nYbycnin&e~,eller ombygninger.

I til/ælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden,,,,~,,, .
bygnings~rbejderne påbegyndes at forolæBgo tegninger til godkende~so for
naturffedningsnævnet, idet bobyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelson bedst muligt passer til omgivelsernE) og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kiTkon.

, • l

. ' ,
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Jeg er enig i1 at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min tornævn-
te ejendom.dog pden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, ser~itutter og,··bynder henVises·'t\fl·<Erj·endci~~·e~·:s: (j1.ad
i tingtiogen ..'

Påtaleberettiget €T na:tUX':fredn:ingsnævnet ~o.:t Holbfek aurt..sr.å.dskX'e.ds.g
menighedsrådet •.

ib'. ,..... ,den' al' 19' •.........
Idet naturfredningsnævnet·modtager og godkender foranstående fred-

mirrgstilbud, bestemmes det, at .fredningen· vil være at lyse,o'på' ..' .
mtr.nr. fil. af ~ ...... by,.. sogn.

/ret ,~:rede?e ar;~+. e~ indtegnet på vedlagt-e,' kO~k,r.t3'&~~~'f1' en
gen art, bedes henlagt på \a,kten. ' :~ .-.

Naturfredningsnævnet for Holbæk. amtsrådslireds" dem :., J.9 h
r.-u•......

" 101 '218 l .
................. 111,... .............,...._.~.

·ft....2• .,.,"~~-~
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.. ~ t ~' ~ .l. • ... !.~..... .... alt 1"'_ I
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• ' "./ ...... .lI'

I t f \ _1 , ! I, I r •• , " ~I 4 ~
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Mtr.nr. ... ew. ,.~. " 08 .... A n jr. EJ l d e r:

Natllr-;:re c1 ni ngsnævne t
::-:-;)'Hej bæk Amt.

Uaon stoillpsl OL ~ebvr i h.t.,
i~v nr. 1,0 af 7/5 1937) §33.

-I
- .. '. F' l; ",.i' 'l N 1. N C S· O I l~ 11 ]i; ri S......... _. - , "... .

_ _, __ .._._. •• •__ __ . __ e__

Undertegnede *.,...,......8kUp .......
erklærer sig villig til] Gom ejer af mtf'.nr. ..

'åf" Rr'. ,.._ "bY;' Ol sogn at lade. fld,l II! 1111. '
dette .mtr.nr. f;~~e' fo;:at,sikrc den frl'bolj~genhed af.

• Mai:lta1M kirke. -.:Jill_"..... Ii 11 , •• : .
•• 10 lIlob • dtftI tal laUD

....... tø· ,~ ..s...~.lUe lvIt .u...til "...,*..lIut'IUt.,:".._,,,' "....,... .:

Fredningen har fzlgenc1e omI'ang~ ,. - ••. i . f, \ ;.

De hidtil ubcoyggec:e 2.1:'88.1e' •må· ikke bebygges eller beplante s med uc1sigts-
ødelæGge nde beplantning j llgGf,om del' f helfCl'. ll(11.O'~:å c.l.reaJ.e _ må anbringes
transformatorstationer: teloion- og. telG3._'afr.las'~er OL ligncnde eller opsæt-
tes skure, udsnlcsotaCer, ifogne til b0~0else ellor opbevaring af redskaber
eller lignende skønllo(lsnJvo:3t:>:"~'om1o~onotan<.10. Der må i dot hele ikke fore-
tage s ændringer i den ,lu bc'st~,(1nde ~l.lstanJ." cl ur lcnn virke skæmmende eller
l'rindrende for udsigten til ollor fra j.irl<~n.

Denno overenskomst er ild<e til hinder fer, at den hidtidige bebyggolse
og beplan~ning på ejo~dommon bibeholdes, ligesom jeg forbeholdor mig ret
til at f()rct')~e ~1ybygniljger olIer ombygninger.

I tilf;.clc:;J af nybygninGer eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbe jde~'ne påbegjrndo s at forelwggo tegninger til godkendelse for
naturfredni!lGsrl::nvnot, ido-L bobye~elson altid skal have et sl'l.dant ydre, at
bebyggelsen bedst I'1.ullGt passer til om~ivelserne Cf, ikke unødigt hindrer
udsigten til ellor fr, 'd":"kon.



Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom.dog uden udgift for mig.

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

Påtaleberettiget er naturfrednjngsnævnet fo~ Holbæk amtsrådskreds .g
menighedsrå<:let.

......,...... "den-' •• ;t9 ••w: ....... ~
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

mirrgstilbU'd;bestemmes det, at .fredningen vB være at lyse; på
mtr .nr. la af 1IIf........ by, ti SO~·.

D,t freded:r areal er ind~~.gnet_på vedlagte 'kM"1iski4ae-t-'.a~~~."en
genpari _bedes h'enlagt på;.akten. ..', .

,
l' , .

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den: '" 4 l~
I,JIIJU-•....

leJ", M" ~.~ •• ø 1t11a.øa~., ... J.1e.,.,....

•
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KORTSKITSE

over

terrain af SØNDER-JERJ~ØSEBY og sogn.

- -~.;:'---

til flagenstrup

U\lestoksforhold: ca, 1:2000. #Y/////: fredede arealer.

~aturfredni~gsnævnetfor Holb~k amt, september 1952.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
BølIingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Lone og Hans Plovstrup
Sdr. Jernløsevej 41
4420 Regstrup

Den 4/1 2000
F81/99

Ved ansøgning fremsendt gennem Jernløse Kommune og modtaget
af nævnet den 29/9 1999 har De ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af nyt skur, samt foretagelse af ydre bygnings-
ændringer på eksisterende hus på matr. nr. 2 a Sdr. Jernløse
by, Sdr. Jernløse, beliggende Sdr. Jernløsevej 41.

Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Na-
tur & Miljø, der i skrivelse af 17/12 1999 vedlagt fotos og
tegninger har bemærket:

"Ejendommen ligger umiddelbart syd for kirkegården, jf. ved-
lagte kortudsnit og fotos, og er omfattet af fredningsover-
enskomst tinglyst den 12. august 1952 for at sikre den fritt beliggenhed af Sdr. Jernløse Kirke.
Ifølge overenskomsten må bl.a. de hidtil ubebyggede arealer
principielt ikke bebygges, og der må i det hele taget ikke
foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan vir-
ke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kir-
ken.
Overenskomsten er dog ikke til hinder for, at den hidtidige
bebyggelse og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom
der forbeholdes ret til at foretage nybygninger eller ombyg-
niner. I tilfælde af nybygninger eller ombygninger skal teg-
ninger forinden bygningsarbejdets påbegyndelse forelægges til
godkendelse for Fredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal
have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til

e MI/Jø- 8~%~e~lniirnrjfitgikke unødigt hindrer udsigten til eller fra
J.nr. SN HlM - \ lU J y-OOO(

- 5 JAN. Z:Dn
Akt. nr. \ \ L-l



kirken.
De udvendige bygningsændringer ved ombygningen består i opfø-
relse af 2 kviste og isætning af 2 ovenlysvinduer i vestfaca-
de/tag samt opførelse af lang taskekvist og isætning af 2
ovenlysvinduer i østfacade/tag. Kvistene udføres i trækon-
struktion malet grøn og med tagdækning af røde tegl.
Der søges endvidere om tilladelse til at opføre et skur på 15
m2 med vægge af træbeklædning malet grøn og med tagdækning af
sort tagpap. Skuret, der er til opbevaring af cykler, barne-
vogne samt renovationscontainer, opføres øst for eksisterende
bebyggelse bag en bøge hæk ud til vejen med en max. højde på
2,5 m og en taghældning på ca. 17 grader.
Lone Plovstrup har i tilknytning til ansøgningen i brev af 1.
november 1999 søgt om tilladelse til at opføre en sortlakeret
stålskorsten med en højde på 50 cm over tagryg. Kopi af an-
søgning med tegninger vedlægges.
Natur & Miljø finder herefter intet at bemærke til en ændring
af bygningen og opførelse af skur som beskrevet, der ikke an-
ses for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller
i strid med fredningens formål."

Sagen har endvidere været sendt til udtalelse i Sdr. Jernløse
Kirkes Menighedsråd den 4/10 1999, men menighedsrådet har ik-
ke svaret på nævnets henvendelse'.

Nævnets afgørelse:

De ansøgte bygningsændringer findes under hensyn til de an-
givne formål ikke i strid med formålet med fredningsoverens-
komsten tinglyst den 12/8 1952.
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslavens §

50, stk. 1 opførelse af det ansøgte nye skur med angivne be-
liggenhed, samt foretagelse af de ansøgte bygningsændringer
på eksisterende hus, når der anvendes materialer og farver
som angivet.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr: § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade



15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre

<' /-~1A-- 'N~
Finn Larsen Flem Jørgensen Gunner Nielsen

.

Kopi af kendelsen sendes til:
Jernløse Kommune, Teknisk Forvaltning, Gl. Skovvej 158, Nr.
Jernløse, 4420 Regstrup
Sdr. Jernløse Kirkes Menighedsråd, v/formanden Grethe Jensen,
Knabstrupvej 31, 4420 Knabstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 So-
rø
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