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A.elderl
lIaturfredn1n88_vnet for Holbmk allt.

Uden st•• pel og ,ebyr 1 b.t.l~ nr. 140 ae 7 5 1937,§'3.

'J'EDIIIOS DEKL.ARA'lIOI.

r.r at verA. GIDLuasAs kirkes oaC1velser best_mer U.~b, 801ft.rld
•• e3er af L_øls skole, at der P\ Btolelodd••• tr.nr. la LUIIS'., ø.jby
80P" ikke .4. opfø!'.. l1ysn1qer, deruDder traalformatorilme. smre, bod.
o.l. eller or'e" e. u4a_ta.de1æscende .plantD1n&er, 111.som der 11dt8
al azlbr1nces .astar. led.inser, aateri31er. affIlId o.l ••• oa kaa Yirke
akaJlae.ue.

PAtalere"". t11tolDller aatur:treda1n8slWYJlet :rox'Holbæk a.t .S aen1g-
hecisrådet ente•• forening e1.1er byer for sig.

liekla:t'at1onen kan lls8. pi ••cnnævate atr. ar.

Setr OLaG.. .PeterLarsert. Y. 11b~er6. 11els J. lisa.n.
"laud Italsen. Poul F1scher Petersen. ltrlst:LaD Larsell. A.'lnther.
Peter Christensen. Frederik Petersen. Bearit lielaen.
A. Lp,e. Laur .Lars•••

1'JId.

Idet •• s'Aende fredDinlsdeklnratloa aodkendes, .. ~ __.. re. 4e.
t11161ys' pI. uVJlte .1ir.Dr. la LUllals, Hejb;r 80gn, idet der •• h.t. paat.-
gæld. servitutter og byrder henv1s88 til eJendommens blad 1 t1ngbo«en.

lIaturfredninge.vnet fo:" H.læk allt, 4.. '31/10 195'.
L. ~lsrøJ.

fil.

Indført 1 dacbO&eDfOl Ilk.bing S~æl.i. kbst. og Dragahola Birk. dø 3.uov
1953. fin )118t.

'ri1a Jensen
kst. / Holst. G.

fl.



•
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REG. NR. ~(j 7~ A 'l
3/~/O- /'153

~ua.As aen1ghedsråd. d. 22 dec••ber 1950.
A ... lder:laturfrednln«."vået for Holbæk

..t. I

Udea ate.pel eg ••'11'i h.t. lov
ar. 140 af 7/5 19.,7. § ,:w:.

JRED.II~S DBKLARAlfIOI •........._--~ ..--..,.....-......... ..-_ ....-,.--- ....----....-----..
For at værne om Lu•• ås kirkes omGivelser beat ... er .eniehederld.t

under forbehold af kirkea1n1atorieta samt;ykk•• at der pl atr.nr. 2, Løa-
ls. He3b)' SOP. af hartkorn 2 :tdk. li alb (kapellanens hav. syd :for t11'-
ke,lrden) eg pl mtr.nr. 2f 8IIat. af hartkorn l-t -lb. (det ubebyg: •••
areal .,d for kirke.Arden og vest for kirkestalden) ikke al. opteres by~-
Dineer derunder traasfor.atortArn.t skure, boder 0.1. eller foreta •• s
udsiøtsødelægenda beplantninger, l1g88" der tieke .ti .abriD8es atleter.
led.ineer. materialer, affald o.l. 80a kan virke ekæm.ende.

Deklarationen kan 11sea på ovennævnte 2 aatrikulsnuare.
PA:Ulle'berett1.,e't er øatur:fredJlin«a.vnet for Holbæk a.t Ot; aeft1eheds-rAdet e.ten i forening eller hver for siS.Pl aenigbedarAd.te veane

C. KarlUII.
Formand for LUIIsls aenighedsrld.

Højby. den 14/11 1953.f.t. formand for Højby aeni~h.d8r~d.
Johs •. Ricolnis.n.

,Idet aaturfredn1ngsnmYnet fo,' Holbæk amt aodta er foranstående fred-
DiD&otUbud, .rklml'8s det do«. a1 eA.lænce de ovennævnte eJendo_e atr.ar.
2, og 2f La.As by, Højby sogn, adainistnrea at de lr:lrkel1.le ayadi!beder,
"reffer kirkeain1eteriet at'prelse _ a1Placerinø at præstegårdeas b11- I

.1naer herunuer t Ul1se sel.,e "ysgeplaneR sa.n tU'b18n1nser a.v •• g oabJ't;-1Ilialer, der ændrer p11lstel;Ardens uds.ende uanset _rværende fredn1~"I.til- I

bud.
laturfrednint)snævnet for Holbæk amt. 20/11 1953.L. Hu18rø~.

aekr.

2 G 16012'3' e8D., tiltredee, at '-rY.rende fredninssdek1ar&tion med det i noturfred
a1o'8aæVBet ;forHelbæk allte plltesne4e erklær1q af 20. Iloveaber 195'tacne forbehold tinglyse. 8011 serv1tutstiftende på atr.nr. 2f o~ 2. LUIla-la by, Ø8jb;y 808ft_

lirkeain1ster1et, den 15. aeceaber 1953.p.m.v.e.b.
M.G. Petersen. ekape.
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KORTSKITSE

over

terrain af LunsAs by, HØJBY sogn.

til Nykøbing

fra Stenstrup.

Målestoksforhold: ca. 1:4?OOO. f: freded~ are alero

Naturfred ning snævnet for Holbæk Amt, november 1953 o
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FREDNINGSNÆVNET
• for Vestsjællands Amt

REG. NR. le>1\· 0 ,

•

Skov- og ,)Ja tur-s tyr-elsen
/.
/

7
, /(.. /'~::1-;' /" L.--/
P,rik B Neergaar ~

v

Roskilde Stiftsøvrighed
Palæet
Stændertorvet 3 A
4000 Roskilde J(1t1j3(1~ar J

i 1:=2 f! )- .."/t'~l~~i'"~
\'J\.'.2 Dato: 3 l. okt. l 996

Reference' J. nr ..

F.58/1996EBN/11

Ved skrivelse indgået den 30/8 1996 har Stiftsøvrigheden ansøgt om nævnets tilla-
delse til opførelse af graver- og redskabsbygning til Lumsås kirke på matr. nr. 1 a og 2 f
Lumsås by, Højby.

Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø,
der den 17/10 1996 har bemærket:
"Ejendommen ligger umiddelbart syd for krikegården, jf. vedlagte kortudsnit og er omfattet
af deklarationer tinglyst den 3. november 1953 og 6. januar 1954 om fredning af arealer ved
Lumsås kirke.
For at værne om Lumsås kirkes omgivelser må der ifølge deklarationer på arealerne ikke op-
føres bygninger, derunder transformatortårne, skure, boder 0.1. eller foretages udsigtsødelæg-
gende beplantninger, ligesom der ikke må anbringes master, ledninger, materialer, affald 0.1.
som kan virke skæmmende.
Graver- og redskabsbygningen på ca. 117 m2 erstatter eksisterende bygning på 87,2 m2 og pla-
ceres på samme sted. Bygningen udføres med filsede facader, der kalkes hvide, og taget be-
lægges med røde vingetagsten. Udvendigt træværk, døre, vinduer og port behandles med lys
grå farve.
Til yderligere orientering vedlægges foto af den eksisterende bygning optaget af amtet den
18. september 1996.
Amtet finder herefter intet at bemærke til opførelse af graver- og redskabsbygningen som an-
søgt, der ikke anses for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med den
ved fredningen tilsigtede beskyttelse af kirkemiljøet" .

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes i strid med formålet med de tinglyste kirkeomgi-

velsesfredninger af 3/11 1953 og 6/1 1954 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. I tillader opførelse af graver- og redskabsbygningen efter de fremsend-
te tegninger og beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger

~700 Næstved Tdefon 53 72 06 62
(5372 7338)BiL
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fra den dag, afgørelsen 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 afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Y;I-~&-'~~~cp/·it~ /~:.:::;j//7V/
Torben Slotshøj-Pedersen Brtle B. Neergaard

t.
Kopi af kendelsen sendes til:
Roskilde Stiftsøvrighed, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde
Lumsås Menighedsråd, v/formand Ruth Tønne, Tornbjergvej 2, 4500 Nykøbing Sj
Nationalmuseet, Frederiksholm Kanal 12, 1220 København K
Trundholm kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K"
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15,4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



