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FREDNINGSNÆVNET>



REG. N R. 18~~ B-sIT-

A n m e l d e r:
Naturfred ningsnævDet

for Holbæk Amt.

Uden si~mpe1 ~g gebyr i h.t •.
iov nr.' 140 a:f' 7/5 1931~ ~3~.

FREDNINGSOVERE NSKOMS'f •.___ - - __ ~_~~~~ N~ __ ~~ ~ __

Undertegnede eoane:f08od..t:>"C1r.Jens }tatar Laroac
..erklærer sig villig HJ;, ,som {Ol jer- al; mtr. nr •. '. " ....

af Jordløøe by,,;, -OG '( sogn, at· laåe et· arep.l af
.~~tte mtr.nr. f!ede for at sikre den fri beligeenhed af

,lordlsGI' .,kirke.· ."
Arealet beskrives således: arealet øl1eø øark'uejOD os,ldrke-

saraena wotGkol.
,l

Fredningen har følgende omfang:
-.zx1lllX1II • .,aøl.C arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigte-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse 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 skæmmonde eller
1ti.ndrende for ud sigten til eller fra kirken.

Denn-e overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder"mig ret
..... .:,. .... """ -l:' ....._ .....~,.._ .... _ .... \... •• ..-to_.: ......._ ............. , , ..... 'L.. .............. .:. .... __ ..... • l Jl.,,,,vMl/t)l:·· ... }I.l"

U oI....&.. a. v .Lu. t;.;; "'e::t.O"" .LJ.3 Uj' O,U .LU5~.L v..J.,.LV.L UIUIJJ OH J.ucvJ. • , ~,~l'\' :tl,"':\;(

",....';1~ ..r;

I tilfælde af nybygnineer eller ombygnine;elO·;,l'crjeg villig til forinden
oygningsarbe jderne påbegynde s at forlillægge<t~'gninger til godkendelse for

, '
naturfredningsnævnet, idet ,90byggelsen altid skal have et sådant ydret at
bebyggelsen bedst Il!.\u,igt' passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
ud sigteJn til·'erl~r fra kirken.- ",,,,,..,,
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.J~g er enig i, at ovenstående,fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te fl,jend?m.dog .uder:tudgif;t for mig,

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

Påtaleberettiget er natur fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds ,g
menighedsrådet', .

Jol'41ø8fl , d en· 2l /.. 19 52
J~no Peter Lareera.,

I
I

• 1I
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående

rrårrgstiibud, bestemmes det, at. fredningen vil være at lyse på
mtr,nr, 2a af 101'4141. by, .O8

Det fred~de areal er indtegnet på vedlagte kortsR'i't~'ef~'··e;-1·",}W11ken
genpa~".b'edest,herti~gt p~ akten.
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Naturfredningsnczvnet for Holbæk amtsrådskreds, derr.~/ 4 1952
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M'tir.nr. 20a.,2ObJordlooe ~J oe 80(;0. A n m e l d e r:

Naturfre dningsnævnet
for Holbæk Amt.

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

: I '
FREDNINGSOVERENSKOMS'f •.------------------~-----~--~------------

Undertegnede ostclumdlør ~l't'U4. llasnuooon
erklærer sig vilJ,ig til".,.SOlIl Eljer af mtr.nr;r, 2004.,,.:'
af ,Jordløøe by',, OS so&n at lade •••• ~·iI••C
dette mtr.nr. ,frede for at sikre den fri beliggenhed af

.:J04'dlliJti30. kirk~lr' :
.Aø.'.*RJlIløl*:VC*uiU8.. B~enclo~n". ~n~q G. ~ l:!G'":l-

08 pd e~D1ommen ml ikke bVBGØSbø3ere end aon rauwnnde -_'6B81. (øen eta6e
ød wlnytt~lf;l8E6 ..~"tØ8.n). ~a.ea*o~n ml 0r14~ 4rl,...,_~atriel el1el"
øt,,~onae vi rltaombGå.

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale må ikke bebygges eller beplante~ med udsigte-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikk~,.l!~",a.1"e\~!'e"må anbringes
transformatorstationer, telefon- og tele6f~~mgs~er og lignende eller opsæt-
te s skure, ud salgsstader, vogne, .~il:··'b'eb~elseeller opbevaring af red skaber
eller lignende' skønhedstorsty~rende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i a~~'~ bestående tilstand, der kan virke skæmmonde eller

, .It ..... )

hind~ende for udsigten til eller fra kirken.
Råt' 4et nuvmrendo ""bUe. mod k1rkøsAr4aøul'eft lkke kan arwendee mere,

øA elet 1kke opfms s på SG.mlæ sted.

Denno overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige ..bebyggelse
og beplantning p~ ejendommen bibeholdes, ligesom ~;§,.~+O:tlb'6''ffold~~mig ret
til at foretage nybygninger olIer ombygni~.tfe.l',...'I,.f"·I"

~ • ~~ -N'I tilfælde af nybygninger ~H~,r~''dmbygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne p~~~~~n~~~"at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsl!~VJ1ot";"idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at

'~',.~}.bebyggel~e~"bedst muligt passer til omgivelsorne og ikke unødigt hindrer
-\.....+~t I

ud"sfgten til eller fra kirken.



~eg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te .ejen~om.dog.uden udgi~t for mig.

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

Påtaleberettiget er natur fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds Ig
menighedsrådet.

fl1trædeGJ
lene Chr, 2etorsou, Jol'dlø ae , den 29 / 4

Knud RafDU.stJeD.
1952.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
rrårrgsti1bud,bestemmes det, at. fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 20a af Jordlø. by,· OS segn.

l fredede ;areal er indtegnet på vedlagte' kOF~&~~taa.4~D~~n.en
genpa t 'bell'eshe~las.t,-,·på"k.t-en•

• _...... ,-.... '" ... J-:"

Naturfredningsnævnet for Holbæk am"tsr~dskreds, derr.23 /4 1952
f.t4øl1el'.

ost.
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• M'lir.nr. 22b JordlaGO by Ofi sogn. A n m e l d e r:

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt4

, :
Ud'~n' stelnpel 'og gebyr'l h'.t •.

r 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 'r •.-------------------~----~----------------.: \

\
I,
i

.1
I
I
I

I
r

Undertegnede eniæf:ru FAerte ·Jen $11

.. erklær~r ,~:iS. v~lHg, ~~l;I".som ·13j~r af mtr. I?p. 22b
af J01'dløeø ,:., .by,,-:_:.· 'og sogn, a~; 1aq~ .••• i~ •• 6

,.d-~~e mtr.nr. flede for at sikre den fri beliggenhed af .'c '. ' ~

.loriløGll' , ...~li.'rke. 'r"1 ." ~ ,.; " -;. ~.,"a.dM'"ISa.""'.. 'r', " ;",l " J"

BjoacSoriø) n 11& lø.m .... \U bebOGlæ OG pi. e3Oadotamea .. Dke _ooes
hø~øre ønCl den llUVln :r. end.' _twooøl. (••n etaae)- .4, .".,..1. ~ t&ge\aGen)
PA e3endommen ml a1dt1e 4nYeG WuCJ'b:lel el;a.ep etojw. 91t'luaoøbed.

.'
Fredningen har følgende omfang: ,,,,,,,,,,,,,,",,,..

,!,lo"'!:

De hidtil ubebyggede areale må. ikke bebygge s e~}e,r.'..b'åplantes med udsigts-
ødelæggende beplantni~g,. l,igesom der hel+~p~..'ik~e'~på areale mA anbringes
transfor.matorstationer, tele,fon- 9~"te"'1e'~afmaster og ,lignende 'eller opsæt-

, t"

tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende sk~nhedsforstyrrendo genstande. Dor må i det hele ikke fore-
tages æ~d~inger i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende ellor
ltindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den ,hidtidige bebyggelse
og beplantning på e jendommen bibeholde s, lige.~pm ij'e~tforbeholder mig ret

~ ~., r, ,
til at foretage nybYGninger eller om~~~ninger.

':'t'l"'"

I tilfælde af nybygninger", ~llre<>rombygninger er jeg villig til :forinden
'f' 'I''',' l ~,'

oygningsarbejderne på~~~y,nd~s at forelægge tegninger til godkendelse tor
naturfredningsnævnøt,,;,,:f'idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at

Jp,~~tl~i'

bebyggels~~,~~~st muligt passer til omgivelserne OG ikke unødigt hindrer
...1'

udsigt6n:'''til eller fra kirken.



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

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

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holb@k amtsrådskreds tg
menighedsrådet.

.toft la. den 2S I.. 19'2
."'10 JenSlln.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
nårrgstilbud, bestemmes det, at, fredningen vil være at lyse på
mtr,nr. 22b af .tOrdløeø by,.' segn-.

De~' fredede areal er, indte~et på vedlagte kort'Ski:t..se..,•.~;C~.iJ..ken en
genpar-tfbedes henlagt "på-·akten.

".

Naturfredningsnævnet fol" Holbæk amtsrådskreds, derr.el 4 19 52
æ'døUer.

OP.

... I " ~ f, .

J4rstt KalU~bor8 Kbl1tta.v,. 4ea ø/lO.1952 •
.8Y·LurJS-AMeræD/ø'.ø"

, ! I l' ~'.... "'
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M'tir.nr. 47 JordlC'GO by 06 soen. A n m e l d e ri

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt,

'Ud'en st'e'mpe l lOg gebyr 'i h. t •.
"loV' nr, 140 af 7/5 1937, :§33 •

"
.,

," F R E D N I N G S O V TI R E N S K O M S T •------------------------~--~----------~
Undertegnede kuetJ.lla&ol' Ho16eJ: Cbriettnnæø

" erklærer sig vH,lig t;i):, sonl.rl3j,er af mtr.nr., " ': 41
af .toriløall bY'f'o'. oa sogn, at lade .i•••• .,
dette mtr.nr. ~rede for at sikre den fri beligeenhed af

Joæ1e_ , kiLrke. .:' CO;,J r", ..
Aa:A~*xU:dIiIr.btat
llV~mø DA a14l'itJ Optøl'08 .. re ord .~ .. 9 .' -'1' ,., .... t. Mø

eJøn49mr:e1llbJSunse:r ~.r .nell' .4ri.•• ø4 brØl;ll_~, tJek.· 1.. k.e-.
øAr4~n .-n. end 2 m.

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale må ikke bebygge s eller b~pl8:nte'å"med t\d:ligts-

" .. ~ J. >1""W ,~

ødelæggende beplantning, ligesom der. helle~.I;i.kkEt",på'areale ~ anbringes
ft I·"transformatorstationer, telefon-,.gg,...tel'egrafmasterog lignende eller opsæt-

tes skure, udGalgsstad~tt .vognit"til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende §kønhedsforGtyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-

" .
tages .~ndringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende ellor_ ......
~ndrende for udsigten til eller fra kirken.

.-
t

Denn~ overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligeso~ j~g f6rb~holder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger ell~r ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegynqes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningSnævns;t,,,,,,'''råerbebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen ~~dst,"inuliet passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

u ,1"

uds~ten'~'{l eller fra kirken.



ei
I

.J~g er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ~jendqm.dog uden udgif~ for mig.

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

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds eg
menighedsrådet ~

JONlIIae ,den ø4. l~2
Ho1Bo~ OlU'tst1snsori.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående
nirrgstilbud, bestemmes det, at .fredningen vil være at lyse på
mtr .nr. 41 af .JOl"dløøa by, 'OS .

Det frede,de areal e(['indtegnet på ved1agte kortek!i:·t&e....'a;t..,'hv~l.-k&rl,
genpap1 bedes, henlagt P~ ak~en.

fred-

s.egn •
en

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, de~_ es/ 4 1952

""ll."
08t.

!.Neta Ia1un4bol'Ø Kbet ...... dea '19 1"".
B9.Lund-AlJd"l'.~ NS.o.

l J ~ ~ !~._

, I • don 9/11 195'_
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terrai~ ~ JOR~1ØSE by og sogn.--
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• gade

Målestoksforhold: ca. 1:2000. ~11'i/ .//~lI: fredede .arealer.
Naturfredn ingsnævnet for Halbc:;k amt, juni 1953.
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Kalundborg kommune 
Plan, Byg og Miljø 
Lars Lehmann Petersen 
Lars.petersen2@kalundborg.dk 
       

       

       

       

       

        FN-VSJ 80/2015   

 

        Den 23. september 2015  

 

        

 
Ved mail af 11. august 2015 har Kalundborg kommune for ejerne, Lone og Jan Rasmussen ansøgt 
om godkendelse af altan på matr. nr. 22b Jorløse By, Jorløse, beliggende Jorløse Byvej 14, 4470 
Svebølle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at altanen skal anbringes på nordsiden 
af bygning nr. 3. Altanen bliver udført i trykimprægneret træ. 
 
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 25. oktober 1952. 
… 
”Ejendommen må kun anvendes til beboelse og på ejendommen må ikke bygges højere end den 
nuværende bebyggelse (én etage med udnyttelse af tagetagen). På ejendommen må aldrig drives 
industriel eller støjende virksomhed. 
” 
… 
 
Nævnets afgørelse: 

 
Opførelse af altanen findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 25. oktober 
1952 
 
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af altanen godkendes, når den opføres som 
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet. 
 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 
 
 
                             Svend Erik Hansen 
 
 

 

 

 

 

 

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 Natur- og Miljøklagenævnets 
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret 
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets 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 klagenæv-net, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet 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. 
 
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, hvis den 
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi til: 
 
Lone og Jan Rasmussen, Jorløse Byvej 14, 4470 Svebølle, loneogjan@gmail.com 

�Kalundborg kommune, Plan, Byg og Miljø   

�Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk) 

�Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk) 

�Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Kalundborg  

�Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk 

�Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),  

�DOF lokalafdeling i Kalundborg. 

�Nævnsmedlem Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 

�Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
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