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Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.
REG. NR. /7/ ~

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

:;.7/~_57
F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.~-----------------------------------~-~~

Undertegnede sdr. Peder Valdemar 1ft:lJlsen .
erklærer sjg villig til, som ejer af mtr.nr. 9b,90,lO,160,24a

I et %;1". J'uglode by, og sogn at lade et areal af
dett~ mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
U. 10BJ,E14. kirke.

Arealet beskrives således: en trekant at arealet nord forkirkeslrden
ater~t1et mod ø$t o:f kotnmU.l1ovojon t:Ll $t. ~lede. afgrænset mod ,.,. ø.f sOgn
ve30ft lenga k1rlt&lJ!\rdona norc1~e mur ~ ~:f8rmsett Nderl1goro af en fluSt11n1$
tft\. aævnte areal. nord"stre bJørne gt\endømodsYd-vest til ld.rkotlrnets
øordveave bjørne. a)

Fredningen har følgende omfang:
De 1'IIIIl&III':Ø ubebyggede areal18f'må ikke bebygge s eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il;:kepå areale mø må anbringes

~ansformatorstationer, telefon- og telegrafmast~r og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse ~ller opbevariDg af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. D~r 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 •
• ) endvidere en brærrune "oat to%" klrke8ftrtlen. pl 60 al afgræftøe1 1104 eNd af
komJD\l'Mve3M til st. lugle40 og afBl'ØJloet fDod nord af ve3en JlOrd for k1X"ke-_1'4•. J'e.t for dotte areal æe4'tt1!8ø $ft brøtnmep& , meters 4ybde 1 ,aerlt ..
S8"1 10 meters lema4e lanse nordsiden at vojon tl1 St. Iuslede.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige ~

~
beplantning på e 'endommon bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret

f1"Ust U8tleX' '",ilat foretage ny - '. •
I tilfælde af nybygnillger eller ombygninger er ~~~,\~l":XJA4..i,g',til forinden

bygningsarbejderne påbegyndes at forelæ~S;'~'i-'>I~/Jf.g'11Ji:'h~~,:&,:r'tilgodkendelse for
naturfredning snævne t , idet be,~X$-~~e,l!'Se:fl"'~\~l't:i.dskal have et sådant ydre, at

"J"f.I...l'"" ,~f'
....-J7j .... ~1rDl ,.... .... _ :t=:; .... do"'" '0",.,1'; æ,. ·rtiii4ftM:~bdbM +; J ou",? $",1 Sild r.tl'? "'r------i 1F]&e-=~:r
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Jog C! enig 1, at cvcns~~cnJo.frcdningst~lbud '~i~Slys~G pfi min fornævn
te ejendom. dog uden uagiit ro~ mlfl~

M.h. t" pantogæld ~ SOl V:i..'!',l~tt8J:' og byrder honYi so s t11 e j endomme ns blad
tingbogen. .

Påtalebor~ttigGt er na~ur~r8dningsnævnGt !?T Holbæk amtsrldskreds og
, , , t

menighed srådet" .
Ll. Jug1ede ,dGn 211.9 19 51

P. falt1emar JfaJ'1$en. .
Idet naturfredniugsnævnet modtager og godkBnder for~nstående fred

ning~ti1budh be~te~m~~ det, at frodningen vil væro at lyse på
mtr.nr. 9b'90.10,160.24& af ];,1. 'uGlode by, 06 sog

~"!m'~~I"!C~rt':t'l~ll>'e~~H-d'telg.n0z.,-""påJ;!rI.v~d·il.a-gii1e:.~~.'t&~'~1!~~ffir..~~llkte11"'~'e·n
• _ _ A

gQDpar't )~f!,~§~'&II1Ao-jl'~l~.ffl:,m,. '., _. '... ,

Naturfredningsnævnet for Holb,"k amtsrådskreds, den 27/9 19 51
Berentsen.

1.'8"1 ret.krets nr. 1'. lta1u:nd' orø købot04 •• v.
ae 4~~ok'tober 1952.
'Brik tbomsØR C8t./ ø.Ku.
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F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T•
.........-...---_ ...... -------------------------- ------

Undertegnede . 81ohør4 Hielsen
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 9d

et' !l1~ fuetøde by, Os sogn at lade
detta mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Ll. 'UBlede kirke.e A:a'._
,'. .,~

Fredningen har følgende omfang:
tiPe hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-

ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale rne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt.

__tes skure, udsalgsstader, ,vogne til beboelse el~er Qpbevaring af !edskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstand~. Der må i de~ hele ikke fore-

~ges ændringer i den n~ bestående tilstanq, d~r kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

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
4Itgningsarbejderne påbegyndes at forelægge 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 kirken.
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Jeg er/mig i, at ovenst~el?-ds.fr~,dning8tilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendQm.dog uden udgift for mig~

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

I tingbogen.
Påtaleber~ttigGt er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og

menighedsrådet.1_ Ll:.fuB1ede ,dGn .21.9- 19 51
1l1chal"4 lU,elOe1\. ,

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen v~l være at lyse på
mtr.nr. 9d af :Ll.'. fu&1e40 by, OS sogn~

"l).e.;t.-~.Iilr~.,...w=..,:,~J;).4.t~$fl. fi.-~I~,J?!~"'IY.~,~H;~J~.-II~.~J.,9.;r);!>.§J$;.;i,:t.~~..;;\",aÆ; iJhv"t::1kanl
, ...<;m ~,"tl

g&1~a~de'S""'~"tt~glt""'15'~"'~M~~

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den ~ / g 19 51
8ItrGntSen,. " "

"

Ilt "'. j':

re",.U rlltetø.1l4e 1\.1'. "': ~llndbor6 kfJbaW m.v.
~ 4.~4~ oktobu 1952•.flll'U! l'JloIIIeell dll' ';b.
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REG"NR. 17 {~
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over

terr~in Ri ~illc-Fuglade by og sogn.

10

Tissø.

I

M~lGstnksforholJ: ca. l:?OOO
///,'//1~1!//;: fredede arealer.

I

Naturf:rodnin~snævnot for I-lolb@l~Amt, februar 1952 •
• d •• _.~ ;' )r-~./:5( '/./'''-,(.J

r -. i I·~ / cy""'O ~'" -- ~'-
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Hvidebæk Kommune
Hovedgaden 62
4490 Jerslev

Den 18/4 2000
F14/00

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har kom-
munen for ejeren Allan Ivø ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport,
hønsehus og flagstang på matr. nr. 9 d LI. Fuglede by, LI. Fuglede, der er omfat-
tet af fredningsoverenskomst tinglyst den 4/10 1952.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Ifølge overenskomsten må bl.a. de hidtil ubebyggede arealer principielt ikke be-
bygges, og der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand,
der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Overenskomsten er dog ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og be-
plantning på ejendommen bibeholdes, ligesom der forbeholdes ret til at foretage
nybygninger eller ombygninger. I tilfælde af nybygninger eller ombygninger skal
tegninger forinden bygningsarbejderne påbegyndes forelægges til godkendelse for
Fredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at bebyggelse
bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra
kirken.

Carporten ønskes opført ved beboelseshusets vestgavl, hønsehus og -gård ved be-
plantningen langs vestskellet og flagstangen placeres ca. midt på grunden. Carpor-
ten udføres i trækontruktion, der males olivengrøn, og taget er klar PVC-trapez
profiltagplader. Hønsehuset udføres ligeledes i trækonstruktion, der males oli-
vengrøn, og taget er sort bølgeplade. Flagstangen er 8 m høj og hvidmalet.

Under hensyn til udformning og placering af bebyggelsen på grunden og til de i
fredningsoverenskomsten tagne forbehold finder Natur & Miljø intet at bemærke
til opførelse af carport, hønsehus og flagstang som beskrevet, der ikke anses for at
være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med fredningens for-
mål.

Der kan dog stilles vilkår om, at beplantningen langs vestskellet føres videre ud til
vejen for bedre at indramme grunden."

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til fredningsoverenskomstens indhold og omfanget af det ansøgte,
findes byggeriet ikke i strid med formålet med den tinglyste overenskomst. Næv-
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net tillader derfor for sit vedkommende i medfør af n~turbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 opførelse af den ansøgte carport, hønsehus samt flagstang med en placering,
samt i materialer og farver som af Natur & Miljø 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 forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger 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, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Uø4?L-
- ~~:er Nielsen

W~?Ø~
Torben Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Allan Ivø, Søvang 15, 4490 Jerslev Sj.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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