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Mtr.nr.
1- ..... " til -Øl. Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.
REG. NR. jgSJt:, 1:1

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

PY-5t
F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T•.--~-------------------------------------

Undertegnede .
erklærer sig villig til, som
at...... by,
dette mtr.nr. frede for at sikreAI.. kirke.

Arealet beskrives således: '~J'''1Ir4en.Jord ••t. QJa OS veat ~or
Idn., le !'lA CIS_ pi .

.... tOlD. alft1gbec1øld
ejer af mtr.nr. la

Ol sogn at lade .....
den fri beliggenhed af

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal ~å ikke bebygges eller beplante s med udsigts-
IJdelæggende beplantning, ligesom der 1"\e11erHlce på areale ... må. anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster. og l.ignende eller opsæt.-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboel~e eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande, Der, må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den n~ pestående tilstand, der ~an. virke skæmmende eller
h1ndrende for udsigten ti~ eller fra ~~rken.

" .... d.m •• 1" te ., " 101' ~.......... ~I""n al.
.". 'HIdltIU al.rta III. 'en .rtJftmYlI1c ' .ø
-..014 •• a_j. Ud. IUlt ene. "",.11" U.st ••••

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jog forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger ellor ombygninger.

I tilfælde af nybygninGer eller ombygninger er jeg villig til forinden
• l

bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnetJ 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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SA1ængo det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet

0, ~fgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve
" byggeplanon for dis~e, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af

præ~tegårderrs jorder, til brug for præsten eller i det hele tjene kirkelige
formål.

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

, - .
M.h.t. pantogæld, servituttor og byrder henvises til ejendommens blad i

tingbogen.
Påtaleberettiget er no.turfredningsnævnet for Holbælc amtsrådskreds og

menighedsrådet.

Idet naturfredningsnævnet
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. af by,

Det fredede areal ~ indtognet på vc~o kortsl:itso, af
genpart bedes henlagt på akton.

den /
M8Io . '.4 ...

modtager og"~~~tee.~tå~~~

19

fred

sogn.
hvilkMon

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds , den ,I 4 19 12........
.... t ..... 1/10.:1' ••

J.••••• fI' ....... ' ......all."""'. -O"

»et til..... at .......... ..".,...,. .......... ""'1,.••". Ml."

..tntftJtI.It.Ø"~M Q.tI4 ~:
•• G. le......... ,..

1,,... '''ldq .,. 1tNt .....
•• U/U 1"1.

'ko'ql"!lIIbt. JO.

WllJ'fIi.
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Mtr.nr. A n m e l d e rf
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 •
......-..-----~--- ... _- -------------- ---- --------

Undertegnede. AaaIe 'GSDI1I4
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. l'
af ,.... by, O, sogn at lade *_61.,6
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

__ kirke.'
..... iMilåa.llfiiMII'"

\ J

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil u~ebyggede areal •• må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller nke på areale naamå anbringes
transformato~stationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voene til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforst~rr~nde g~nstande. Der,må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu best~end~ tilstand,. der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til e.lIEJr'fra kirken;

• .~"~D 11& a1dlil 4ft...... "ml'k •.-Jle4... .,. ....... ",
.U ... Ad. 1aa" ... ~ .......

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 forEJlægge 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 kirknn.
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Jeg c~ enig i, at ovuYls-L,ton,}o_fredningscilbud t il1GJ.ysoJ på min fornævn-
te ejendøID.dog udcm-uc1g-H't--;'-0-1' liLje:>

M.h.t. pantegæld. SCYV~~u~tor c~ byrde~ hunv~c8s til ejendommens blad j

tingbogen.
Påtaleberettiget er nn~ur~redningsnævnet for llolbæk nmtsrådskro~s og

menighedsrådet.
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A8DIe , den .1/4 195a
p._t •• '8nS Lad....

Idet naturfredningsnævnet modtager cg godkender foranstående fre~
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. Ib af MilInS by, OS sogn.

Det/fred;dO ar~al er indtognet på vedlagte k~~tskitse, af hvilken en
genpart bedes henla~t på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den' /4 19'2
I. 1.111'.....

'ra" .,.. ....• ~. 1rNt •••••
... )/91911.·.Ic.Ib"..... tf,
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• REG. NR. )89>-4

KORTSKITSE

over

terrain af AffiIES by og sogn.

h Id' ea 1:2000.M{,lestoksfor o . •

r Holbæk amt, september 1952.Naturfredningsnævnet fo

~11: fredede arealer:

•
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Afgørelser - Reg. nr.: 01856.01

Dispensationer i perioden: 21-10-1987 - 03-05-1991



\
Fredningsnævnet for Vestsjællands

amts nordlige fredningskreds
odr. Dom",er'conlorel, Sofievel 4, Holb.k

tff. n'. (113) Q U 11

I. . ' , I

4300 Holbæk, den 2 l/ lo 19 87

REG. NR. O \ 85~.O \ O

Fr. j . nr. 141 B /19 87

I et hertil indsendt andragende har De på vegne menigheds-

rådet ansøgt om tilladelse til på matr.nr. l a Asnæs by, Asnæs,

(Asnæs Kirke) at opføre en nybygning i overensstemmelse med et med-

• sendt projekt .

Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden i medfØr af

den på ejendommen den 11/12 1952 tinglyste fredningsoverenskomst,

'ti) hvorefter ny- og ombygninger kun kan iværksættes efter nævnets til-

ladelse, der først kan gives efter indhentet erklæring fra de kirke-

lige myndigheder.

Nævnet har den l/lo 1987 forespurgt Roskilde stiftsøvrighed,

der har svaret, som det fremgår af vedlagte kopi af skrivelse af S/lo

Under henvisning nertil meddeler nævnet herved tilladelse til

at opfØre nybygningen på ovennævnte ejendom i overensstemmelse med

det medsente projekt.

e
e
e

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger

fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages til overfrednings-

nævnet af de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder samt at

nævnets tilladelse ikke må udnyttes fØr efter fristens udlØb, og at

tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

dato, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Schiønning

Arkitektfa. Zander Olsen

Bysøstræde lo

4300 Holbæk. --Poto venter
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amla nOrdlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, 80lievej 4, Holb.k
tit. nr. 03 43 42 11

Kopi til orientering
4300 Holbæk, den 4/8 19 89

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen REG. N R.O I & 570 .O I O

Fr. J. nr. l 76 B /19 89

AngAende nedgravning af naturgas ledning pA matr.nr. 1 a Asnæs by, Asnæs,
beliggende ved Asnæs Kirke, Dragsholm kommune.

Ved brev af 20/12 1988 har Naturgas Sjælland I/S ansøgt om nævnets
tilladelse til på ovennævnte ejendom at nedgrave en distributionsledning til
naturgas.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af
fredningsoverenskomst tinglyst den 11/12 1952, hvorefter bebyggelse kræver
nævnets godkendelse efter erklæring fra de kirkelige myndigheder.

Nævnet har forelagt sagen for Roskilde Stiftsøvrighed, hvis udtalelse
vedlægges i kopi.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
fredningsafgørelse for sit vedkommende det ansøgte i overensstemmelse med det
fremsendte projekt på vilkår, at terrænet efter nedgravningen retableres
fuldstændigt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen, Kirkeministeriet og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb
jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, Naturgas
Sjælland I/S, Energivej 3, 4180 Sorø.

Ketty Grutzmeier.

41:iljørninisteriet .
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 19,?1'1-rdJ l
Akt. nr. I

.etf.



Roskilde Stiftsøvrighed
Palæet, Stændertorvet 3 A - Tlf. 0235 14 75

_4000 Roskilde, d. 1 1 APR. 1989

1

Giro 7 41 62 02
Journal 'Ir 064/0306
(Bedes anført)

EDN/BL
Fredningsnævnet for
Vestsjælland~ amts nordlige fredningskreds,
Dommerkontoret, Sofievej 4,
4300 Holbæk.

Med skrivelse af 31. januar 1989 - j. nr. 176 B 1988 - har
fredningsnævnet fremsendt en ansøgning fra Naturgas Sjælland
vedrØrende anlæggelse af en distributionsledning på matr. nr.
l-a, Asnæs by, Asnæs, tilhØrende Asnæs præsteembede, v/Asnæs
menighedsråd.

Ved sagens fremsendelse har fredningsnævnet anfØrt, at nævnet
er sindet at tillade det ansøgte i medfør af den på ejendommen
den 11. december 1952 tinglyste fredningsoverenskomst på
vilkår, at området reetableres fuldstændigt og under forudsæt-
ning af stiftsøvrighedens skriftlige positive tilkendegivelse.

ee

I anledning heraf skal man meddele, at stiftsøvrigheden -efter
at have indhentet erklæringer fra menighedsrådet og provstiud-
udvalget- har forelagt sagen for Kirkeministeriet, og at Kirke-
ministeriet i skrivelse hertil af 21. marts 1989 har tiltrådt
det ansøgte.

Den deklaration, der til sin tid udfærdiges, vil være at ind-
sende hertil til forsyning med stiftsøvrighedens tiltrædelses-
påtegning.

P.S.V.
l(/~./

Emnor B
etlftsko

Kopi til:
Asnæs menighedsråd. Skr. af 14/2 1989.
Ods og Skippinge provstiudvalg.Skr. af 15/2 1989.
Kirkeministeriet. Skr. af 21/3 1989- j.nr. 41/0306/89 SB/kn

13-3-14.
Naturgas Sjælland.

Holbæk, Fr.j.nr. '/ rb J /19 <fJl
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Frednlngan.vnet for YestsJ.lllnds
amts nordlige frednlngakreds
adr. Dommerkontoret, 8ofl_1 Co HoIbek

lIf.nr. 13 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING

Kt\:J. Nit. 15 ~ ~. e> \
Ql() Holbæk, den 3/5 19 91

Fr.l.nr. 6 B 119 91

Kirkeminister iet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K.

Angaende bebyggelse på matr.nr. 1 a Asnæs by, Asnæs, beliggende ved Asnæs Kirke,
Dragsholm kommune.

Ved brev af 24/1 1991 (j.nr. 151124-0306) har Kirkeministeriet forelagt nævnet sag
om bebyggelse pa denne ejendom, bestaende af en 148 m2 stor sognegård, der udføres
som en ny længe til Asnæs Præstegard øst for kirken. Matr.nr. 1 ~ ejes ifølge tingbogen
af præsteembedet ved Asnæs Kirke.

Nævnets tilladelse efter naturfredningslovens § 34, stk. l, er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af fredningsoverenskomst af 7/4 1952, tinglyst 11/12 1952.

Overenskomstens formål var at sikre mod ændringer i den da bestående tilstand,
der kunne virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Ved overenskomsten forbeholdt ejeren sig ret til nybygninger, hvortil tegninger
skulle forelægges fredningsnævnet til forudgående godkendelse, idet bebyggelsen altid
skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke
unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.

Sålænge arealet administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet
dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet afgørelse om nyplacering af
bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for disse, for så vidt
bygningerne skal benyttes til driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller
i det hele tjene kirkelige formål.

Sognegården udføres med hvidkalkede facader og rødt tegltag som den eksisterende
præstebolig.

Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling, der
ikke har haft indvendinger mod det ansøgte og som anfører, at byggeriet ikke anses for
at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med den ved fredningen
tilsigtede beskyttelse af kirkemiljøet.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk. 1, for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

, Miljøministeriet
(.let Skov- og Nat~tyre~ I

J.nr. SN I~I~I 4 -()
Akt. nr. ~
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I sagens behandling har deltaget a1Je 3 nævnsmedlemmer •
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kopi af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, Roskilde Stiftsøvrighed, Palæet,
Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, Asnæs Menighedsråd vI Johannes Søgaard, Bobjergvej
14, 4550 Asnæs, Præsteembedet ved Asnæs Kirke, 4550 Asnæs og Dragsholm kommune,
Rådhuset, 4540 Fårevejle og Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165
København K.

Modt::~et I
Skov- o~ NatCrstyrclsen

- 6 t·~/J.J 1991

formand
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