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A n ID e l d e r:
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.
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Uden stempel og gebyr i h.t.-
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.

FREDNINGSOVERE NSKOMS'l'.-----------------------------------------
Undertegnede sOZ'tner JørcOl'), bodo~ Jøraonæn

erklærer sig villig til, som ejer ~f mtr.nr. 133B
af Økøb1n6 Sj. Kbtie. _ .,SJ'Ul'1dG ... at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for ~t sikre d~n fri beligeenhed af i

ø,køb1'n6 q. kirke.
Arealet beskrives s~ledes:
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\

I

,
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I
I
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I
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Fredningen har følgende omfang:
.... 3_"1'J ... 1IlJIlWM.'. areale" må' il{1cebebygge s eller beplantes med ud:3igts-
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 skæmmende ellor
bind rende for udsigten til eller fra kirken.

J)et ø.msI'Onde Udhus ma b1btllOldeø.

"'I
"

l'

~,,I
"

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 ~t forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævne~. idet bebyggelsen altid skul have et sådant ydre, at
bebyggelsen b~dst 'muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigton til eller fra kirken.
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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 er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds tg
menighedsråde.t.

lfPøblna , den '1/:5 19 52
Tb. JøreflDson.

Idet naturfredningsn~vn~t modtager og godkender foranstående ired~
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at 'lyse på
mtr .nr . "'a af 1Irk. a~.Kb"'. by,(ØND.'le .'P'"

Det ,fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse. af hv~~~en en
I .genpart bedes henlagt, på a~ten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsd.dskreds, derr.'1/' 1~2
t.Møller.

oat.

.• j', •r' I:
IJJet. J.vklblas ~. Kb.'_ •• v •• den '19' 1952.
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M'br.nr. A n m e l d e r:
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

': ! J'J • 1.1 l' , ,.,ø Uden stempeQ. gebyr h. t •.og i
lov nr • 140 af>' 7/5 1937, §33.
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F R E D N I N G S O V :c R E N S K O M S 'r.--~----------------~---~--~--~------~
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Undertegnede

erkl~.er s:i,gvil1i€j .~;i!l,.
, .
at "'btrJø '........ ~ .. at lade.",., ••,,,
dette mtr.nr.~ -frede fqr at sikre den fri beliggenhed af,,_ib., " kirke.': " ,.'

Ara ale t be skri ve s slJ.ledes: cl. ~. 8\l8'JIIIøb:r6D1nSezo .4 till'Jø-
"Ddt øk'4 06 kG'" "et; tOJ' kil"kesAl\1en.

04'-',. ro:u.øu....
som '!=l.jer ,a.:t;:mtr.n:r..\' 129:

r •• : " •• ; ..... 'r

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede area.le r mlJ.ikke bebygges eller beplantes med udBigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der he~ler ikke på arealerae må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalg 3tader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende Sh.lh€ldsforstyrrende genstande. Der m~ i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
llindrende for udsigten til eller fra kirken.

'A o3enclØl'lllllen _ irlaoneiDdG al~ve. Srlc1u8V1el el. "'30bC1e ,,1rkøoID-
lle4 ., w4 eveDt.ullt ea16 at __ , vil etet VmN at ;pl_, at brplQPme kurl
.. _*le. tU .:uatnaella bebo.leo oa tkki '*:11 bu8'Vi14ebeboø1ø&eUar andet.
10m 11:011senest' tcbW:IM fIte4.

Denn~ overenskomst er ikke til hinder for, a~en hidtidige bebyggelse
og beplantning p~ ejendommen bibeholdes, ligesom" forbeholder. ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger erd villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnat, idet bebyggelsen altid skal have et slJ.dantydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ilcke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirkon.

]lhlW'li""'"
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'i, iIi er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på Iddt fornævn-
te e jendoni. dog uden udgift ·for" O••

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

Påtalebere~tiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds tB

menighedsrådet. ro. 04... rn4. 1'o1Jla__
IJbblaB S'_·, , d en' at/1 19'2

_ •• 'eu ... b'. La"'''h .0. ttJorl.olu. 1.l'dottGOba1Ok. W.le ......
Jel'JlW __ e A. lia.de1øw. J"'~aa4.Ide~ naturfredningsnævnet modtager og godk~nder foranstående ired~

nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil v~re' at lyse på
mtr .nr. 129 af .... bias IS- IabttWaSlY'~' segn.

De; ,~redrde ~:eal' ~r indteBfet på vedlagte, kort~i·ts-ef· a~"hv,ilkltnen
genpar1i:,..-bedes\~n1agt på~.!3-~ten. .

,
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Naturiredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den: 2fi., 19'2
...... ".n.

'. , ,. ,
" "'.... ....bi DSI~~D"~. 4ea 'ØIJ 1"'. '

: :LOft '.t Udeknft at to~41I.nSøpn'Wrol to:re't'1d II

IkCW8b«/Holøt. .ae., ,

"('~i' II (. j' ), .,

l' ',L. J. '" d'
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l4-'tir.nr.1'0 08 "2b lftkøbU1883.
Købstad$ IWsru,.1cle.

A n m e l d e r1

Naturfredning~n~Det
for Holb!:3kAmt.

;'/1 Uden stempel og gebyr i h.t.,
,',lov nr. 140 af 7/, 1937, §3}.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S Ir
------------------~"---------------------
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IWal Undertegnede nSftlleen for ~bdG boJ'(JØl"e 06 De.ø eftcrl04te.
--"'erK.rS~·ig villig ,til,:'som ejer, af mt~.!'lr.. 1.'0 08 l'2b

åf "'billS ,II" ........... , ~nde ... ~t lade ..... 2 ... eJ! ..
•,. •• mtr.n:r. fr~de fqr at. sikre d\3n fri beliggenhed af
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Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale I' må"ikke bebygge s eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale JDO må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Dor 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.

J iUft:44. at ee1ø. e3enao_ra tkkG ~e.t:u *brik oller
.tø~nd. 'fil'keødlo4.

Denne overenskomst er ildce til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning p~ ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger olIer ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbe jderne påbegynde s at forelægge togninger til godleendeIse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid sknl have et sådant ydre, at"
bebyggelson bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirkon.
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..J:g er enig i, ~t ovenst~ende.~redningstilbud tinglyses på min ~ornævn-
te ~jend~m.dog uden udgift for mig.

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

P~taleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsr~dskreds ~g
menighedsrådet .:

Iol'SeeilttollØD IfJkøbift8 S~. ,den U!' 19 ~3
IfløJ.oUt~. ". GottaobalOk. '1EJ8O HaUo. YUlV Q•• de~scm.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. l~ OB1'~ af JlPøbinB ~.lb8t. • ~de ~

D~t tred~de areal er indtegnet p~ vedlagte korts~itse. a~ nvilken en
genpa;rt bedes henlagt 'p~ akten.

(., ",»

Naturfredningsnævnet for Holbæk am.tsr~dskre.ds,den- 11' 1019 "
x,. Hul Sl'Ø.1.~.

';, ...
L,et. "'blns B~. Ib" .... , 48fteo/lo 1953.

J,o,. ••• økJllft af fo~l,..epl'Ototeo11eD toft"et.
PrU••J,netP, kat./Holat'itBC.
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• / Holtens Plads
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over

terrain af ~YKØBINGKØBSTADSBYGRUNDE.

:Iørre jerd /ng

:.låle stoksforhold : ca. l: 800. II/II: fredede arealer.

Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, november 1953.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01890.03

Dispensationer i perioden: 28-03-1988 - 26-11-1992



Fredningsnævnet for Vestsiællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Safievej .c. HolblBk

tlf. nr. (DS) oQ a 11

/ ~:/1b:>O?:' O

RE~Aækl den 28/3 1988

J '

~.\.U .. u,:..

Fr.j . nr. 22 B /19 88

I et af Vestsjællands amtskommune oversendt andragende har De

på vegne menighedsrådet ansøgt om tilladelse til at opføre en til-

bygning til menighedshuset på matr.nr. 133 a Nykøbing Sjælland By-

grunde, i overensstemmelse med et medsendt projekt udarbejdet af

arkitekt M.A.A. Poul Buchholtz.• Ved fremsendelsen har Vestsjællands amtskommune udtalt sig,

som det fremgår af vedlagte kopi af skrivelse af 8/3 1988.

• Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden i medfør af

den på ejendommen den 31/9 1952 tinglyste fredningsdeklaration, hvor-

efter der inden for en bræmme på 20 m langs kirkegården nord og øst

for denne bl.a. ikke må anbringes bebyggelse eller be~antning eller

i det hele taget ændringer, der kan virke skæmmende. Påtaleberet-

tiget er nævnet og menighedsrådet.

Under henvisning til det i fremsendelsesskrivelsen anførte,

•e
•

finder nævnet, at den ansøgte bebyggelse, der overskrider frednings-

linien med 7 m, ikke virker skæmmendepå omgivelserne, hvorfor nævnet

meddeler tilladelse til at opføre bebyggelsen på ovennævnte ejendom

i overensstemmelse med det medsendte projekt.

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger

fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages til over fredningsnævnet

af de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder, samt at nævnets

tilladelse ikke må udnyttes før efter fristens udløb, og at den bort-

falder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

Miljøministeriet Schiønning
Skov- og Naturstyre~
j.nr. F ·1'1,1':3 1'"
Nykøbing Sjælland Menighedsråd
Skolestræde l
4500 nykøbing Sj.
v/ formanden Vibeke Klastrup Hansen.

Jørgen Skude

~r /0 r//(11.. (
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Fredningsnævnet for vestsjællands amts
nordlige fredningskreds
Sofievej 4
4300 Holbæk

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

L ...J Dato: 8 HRS. 1988

Reference. V. A. journalnummer:
8-70-52-6-327-1-1988

Sagsbehandler:
Mogens Berthelsen/hhk•

-I
./. Vedlagt videresendes til fredningsnævnets behandling ansøgning fra Nykøbing

Sjælland menighedsråd om tilladelse til at opføre en tilbygning til menighedshuset
på matr. nr. 133 ~ Nykøbing S. Bygrunde.

Ejendommen ligger umiddelbart øst for kirkegården, jfr. vedlagte kortudsnit,
og er omfattet af deklaration om fredning af arealer ved Nykøbing Sjælland kirke.

•e
•

Ifølge, deklarationen er der fredet en bræmme på 20 m langs kirkegårdsmuren,
og dette areal må bl. ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-
plantning, ligesom der ikke må foretages ændringer i den bestående tilstand,
der kan virke skæmmende eller hind rende for udsigten til eJler fra kirken.

Tilbygningen, der agtes opført med samme udformning med pyramidetag som
det nærliggende kapel på kirkegården, udføres med gulkalkede facader og med
rødt tegl tag svarende til melighedshuset.

Menighedshuset og den påtænkte tilbygning overskrider fredningslinien med ca.
7 m. En placering af tilbygningen med respekt af frednings1inien vil på grund
af eksisterende bebyggelse og bevoksning på naboejendommene ikke ændre på
udsigtsforholdene til eller fra kirken.

Alleen 15. 4180 Sorø
Postgiro 5036704
Telex 40116

Telefon 03632533
Mandag-torsdag 800 -16 00

Fredag f3.a2",~5_9Q " .•

Alle sknvelser bedes slllel iii VestsJaellands Amts-
kommune med angivelse at V A Journalnummer

I 1 f) - :~k~III personer



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
od •. Dommertonto •• t, SOfi.... j ., Holbak

1If. II'. (lØ) a a 11

4300 Holbæk, den 22/7 19 88
Modtaget r

Skov- og Naturstyrelsen

/192a6 JULI 1988Fr. j . nr. 77 B

I et af Vestsjællands amtskommune oversendt andragende har De på vegne

menighedsrådet ansøgt om tilladelse til at opføre en tilbygning til menigheds-

huset på matr.nr. 133 ~ Nykøbing Sjælland Bygrunde, i overensstemmelse med et med-

sendt projekt udarbjedet af arkitekt M.A.A. Poul Buchholtz, således som dette nu

er ændret af menighedsrådet i samarbejde med kgl. bygnings inspektør Karsten Rønnow.

Ved fremsendelsen har Vestsjællands amtskommune udtalt sig, som det fremgår

af vedlagtekopi af skrivelse af 21/6 1988.

e
e

Nævnets tilladelse til det ansøgte er fortsat fornøden i medfør af den på

ejendommen den 31/9 1952 tinglyste fredningsdeklaration, hvorefter der indenfor

en bræmme på 20 m langs kirkegården nord og øst for denne bl.a. ikke må anbringes

bebyggelse eller beplantning eller i det hele taget ændringer, der kan virke skæm-

mende. Påtaleberettiget er nævnet og menighedsrådet. Det tiføjes, at nævnet den 28/3

1988 har godkendt det oprindelige projekt.

Under henvisning til det i fremsendelsesskrivelsen anførte, finder nævnet, at

den ansøgte bebyggelse, der overskrider fredningslinien med 7 m,fortsat ikke virker

skæmmende på omgivelserne, hvorfor nævnet meddeler tilladelse til at opføre bebyg-

~ gel sen på ovennævnte ejendom i overensstemmelse med det medsendte projekt.

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra modtagelse

• af denne skrivelse kan påklages til over fredningsnævnet af de i naturfredningslo-

vens § 58 nævnte myndigheder, samt at nævnets tilladelse ikke må udnyttes før efter

fristens udløb, og at den bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

dato.

Schiønning.

Nykøbing Sjælland Menighedsråd
Skolestræde l

4500 Nykøbing Sj.

att: formanden Vibeke Klastrup Hansen.

LI o••
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REG. HR. 13 <=)0 .0 3
Fredningsnævnet for Vestsjællands

amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret. Solievel4. Holbæk

tit. nr. 03 43 42 11
KOPI 4300 Holbæk. den 2 6 N3V. f~9~

Fr. j. nr. /19 92
Modtaget I

Skov-og Naturstyrelsen

2 7 NOV. 1992

14 B

Arkitekt Michael Madsen
Algade 52-54

4500 Nykøbing Sj.

Angående bebyggelse på måtr.nr. 132 ~ Nykøbing Sjælland Bygrunde, ved Nykøbing
Kirke, i Nykøbing-Rørvig kommune.

Ved brev af 28/ l 1992 fremsendte Nykøbing-Rørvig kommune, Teknisk Forvaltning
til Fredningsnævnet lokalplanforslag 53 for et område ved "Grenås Hus" ved Nykøbing
Kirke, og kommunen ansøgte i forbindelse hermed om nævnets principielle tilladelse til
en bebyggelse på denne ejendom samt matr.nr. 130, der begge omfattes af
fredningsoverenskomst af 1115 1953 og senere, tinglyst 20/ l O 1953.

Da sagen er modtaget i nævnet før' den 1/7 1992, hvor lov om naturbeskyttelse er
trådt i kraft, er sagen i medfør af denne lovs § 104 behandlet af nævnet efter reglerne

naturfredningsloven af 1984.
Overenskomstens formål er at sikre den fri beliggenhed af kirken.
Efter overenskomsten måtte de hidtil ubebyggede arealer ikke bebygges eller

beplantes med udsigtsødelæggende beplantning. Hidtidig bebyggelse og beplantning
måtte bibeholdes, og ejeren forbeholdt sig ret til til ny- og ombygninger, der skulle
forelægges nævnet til godkendelse, idet bebyggelsen altid skulle have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mulig passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til
eller fra kirken. Matr.nr. 130 ejes af .Den ny Borgerstiftelse, og matr.nr. 132.Q. ejedes
af kommunen, der afhændede ejendommen i forbindelse med gennemførelse af
lokalplanen.

Nykøbing Kirke og den omgivende kirkegård grænser mod syd til Holtets Plads,
mod vest til Nørregade og mod nord til matr .nr. 130 og 132 .Q..Nord herfor ligger
matr.nr.ene 131 og 132~, der mod nord grænser til Kildestræde. Disse matr.nr.e
omfattes ikke af nogen tilsvarende fredningsdeklaration.

Den vestlige del, ind mod kirken, af kirkens naboejendomme mod øst er omfattet
af en tilsvarende fredningsdeklaration.

På matr.nr. 130 findes en beboelsesejendom, medens matr.nr. 132 b har været

,anvendt til have.
Lokalplanen åbnede mulighed for opførelse af ældreboliger i l 1/2 etage nord for

kirken, udført som randbebyggelse langs Kildestræde og langs ejendommens østskel.
Til lokalplanforslaget indhentede nævnet en udtalelse fra Vestsjællands

Amtskommune, der om lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og ydre

udformning udtalte, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til kirken og den

øvrige bebyggelse i området.



Planens virkeliggørelse vil efter landskabsafdelingens opfattelse herefter ikke være
uforenelig med fredningsbestemmelserne eller komme i strid med fredningens fornmål.
Konkret projekt skulle dog fremsendes til nævnet.

Byrådet har den 8/9 1992 endeligt vedtaget lokalplanforslaget med visse mindre
ændringer, blandt andet vedrørende vej- og stiforhold.

Med brev af 6/7 1992 har De på vegne den nye ejer af matr .nr. 132~,
Boligselskabet af 1942 i Nykøbing Sjælland, fremsendt detailprojekt til bebyggelsen.
Således som projektet herefter er blevet præciseret for nævnet, omfatter det efter det
oplyste ingen bebyggelse eller anlæg på matr.m. 130.

Til nævnets behandling og afgørelse, efter naturfredningslovens § 34 foreligger
herefter alene den del af projektet, der vedrører matr .nr. 132~.

Projektet omfatter i sin helhed 2 længehuse ud mod Kildestræde på henholdsvis
matr.nr. 131 og 132 ~, og langs østskellet af 132 ~ og 132 ~ et længehus. Det samlede
byggeri rummer ældreboliger samt et fælleshus med samlet areal 1.045 m2 og nogle
mindre udhuse.

Bebyggelsen udføres med vandskurede ydervægge med indfarvet mørtel og tag med
45 grader hældning udført i røde tegl. Døre og vinduer males. Udhuse og lignende kan
udføres af træ med tag af røde tegl eller sort tagpap.

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 af 6/7 1992.

I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer .
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke ere udnyttet inden 5 år fra tiUadelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af adressaten for nævnets afgørelse, af offentlige myndigheder, Danmarks
Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender
klagen til Naturklagenævnet.

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 dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-12-327-023-2993)
Nykøbing/Rørvig kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.e (j.nr. 01.02.05.PI6 00.53), Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København

~ ----



K., Roskilde Stiftsøvrighed, Palæet, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, (j.nr. 401/0306)
NYkøbing Sjælland Menighedsråd ved formanden, Kirsten Rasmussen, Skolestræde 1,
4500 Nykøbing Sjælland, og Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165
KØbenhavn K.

Kopi til orientering er endvidere sendt til Borgerstiftelsen i Nykøbing Sjælland v/
formanden Svend Haslund, Altavej 4, 4500 Nykøbing Sj.

formand.
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