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Mtr. nr. lO. I1llUeo&1.evb~ eJa aocn. A n m e l cl EJ r:

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 arbe~dømoo Hnno eta'. Uloltiln
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 20a
af lJalleøo:a..V by, OG sOf,nat lade (.... atløx
dette rotr.nr. frede for o.t sikre den fri beliCf,enhp.daf

Øh1100a1ev kirke.
aae , ..

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplante s med udsigts-
ødelæggende be-plantning, ]igosom der holler ilckepå arealerne mELanbringes
transformatorstationer, telelon- og telegrafmaster Of,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 bost~onde tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til olIer fr~ kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning pA ejendommen bibeholdes, ligesom jog forbeholder mig ~et
til at foretage nybygninger olIer ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tcgni.ngor til godll:enc1elsefor
naturfredningsnævnot, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirkon.



Jee; (~ cr.i~: ::., a:L oven3tiienJ; trrlinlngsl.,libud tinelysos P~l min fornævn-
te e jC'ndøJll. doe; 'lden uclG~ f t J01' m~g;

M,h.t. :pn.n'IC',';e,ld son-l:.u-tter c~'; byrder ;WDYlSeS tjl ejendommens blne'! i
tingboe8n•

PåtalcboYCJttjget OY.' "inL"Y 1,:,dnJngsllævnet fol' 1Talbælc amts:C<lds1cruds og
menighedsrMet,

Ht:alent'fl~v . ([iOn .2t"i.9 19 51
lt\n:J Cbr. 81111 ooU

Id8t naturfrol1n, );:"~:~11(Gvr;c'; nol,t:1.[>,Y' o:; [~U,_:J:';n(lcr foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes de L) fI:~ "J'C(~llj.11:.:,~.1fil 11'.:"", !'t Jyoe på

mtr.nr. 00n at Uol1onBltv by, OG sogn.
Det fredede areal er :J:1atO[,ne'L pil vedlagto kortskltSG, af hvilken en

genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holb~'l( arnts~'åd.skrec,.s, den 2$ 9 19 ~1
.... o".. n ..

!t'et. ~tj'*"'bø. 14, ~ 11oft'.ut",
ien 4/10 ),'52.
A. u..",.d/h.
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A n m e l d EJ r:
Naturfredningsnævnet

for lIolbæk ./l.mt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.1~O 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 6<h.... lli:mD .~rlQØn, Ki:'hev~:.nul'611.' den
erklærer sig villig til, som ejer nl mtr.nr. Sa
af ltnl1an&lev by, OG Dogn at lade- d areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri boligGenh~d nf
HlllonøleY kirke.

Arealet beskrives '-odes: 1) tn brt~ p.~ CiOro out for kU"t> ~}:'::NS-
øal'fJl1 OS I_l~n.,ot mod "'ll li Gt 8;\t.ri,kelse1æUet. '''B jb t'bøl'JC)l\;ler m1C'.,408 ret
"11 nPlIetnlftC: ~ ~Ubianlna til ~.n dOG ikke ~t'Ø øml Jo«nSI.s.s_ro , laet.
1DDdftOJ'iI .1'.14 døt 1!3.1tOl' tUtr.aldet. 2) bawn oNa i'01" kirkeeal'datlNren.

Fredningen har følgende omfang:
............ ~ areal" må ikke bebygges ellor beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ild(epå areale t. må anbrj nges
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lir,nende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vOGne til beboelse eller opbevaring af redskabor
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Dor m~ i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bost~cnde tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til olIer fru kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, liGesom j~g forbeholdor mig ret
til at foretage nybygningor eller ombygningor.

I tilfælde af nybygninGer eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbcgyndos at forelægge tOf,nj.ngertil godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et s~dant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelscrn0 og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.
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Jeg C! enig 1, at ovonst&onJe.frednlngstilbud tinglyses p& min fornævn-
te ejendom. dog uden udgift for mlg.

M.h.t. pantegæld, servi~uttlr o~ byrder hanvisos til ejendommens blad i
tingbogen.

PåtaleborQttiget 01' n8.tur;frodningsllævneti'orHolbæk amtsrådskreds og
menighe dsrådet.

---I

lJalUnaloy , d e n 2019 19 51
Uauu Uo.nUt"n.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkfmder foranstående frcd-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 50. af IIt1l1onalov by, OS sogn.

Det- ;f-rOOEHie- areal ex indtegnet pCLv:edIagte kort sle1tse, af hvilke n on
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbt~k amtsrådskreds, den 28/9 19 S1
~n'ain.

x"at. "'Ghftcla nr. 1". tøwe IIu$cl.
40ft 4/10 19~1;!.
A. unesAH/I'~.
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'*Civildommeren I Næstved
Skomagerræklctn 3, 4700 Næstved

REG. NR. O./? 1"1.0 &fo

FREDNINGSNÆVNET " Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

.. 5 OKT. 1990

Telf. 53 720662
Fogedretten 53 73 80 73
Ting1Jogsoplysninger
kl. 9-12 leif 53731010
Giro 2052695

4. oktober 90
Den 19F. 29/1990.

matr. nr." 3 c og 5 a Hallenslev bYt Hallenslev

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes
landskabsafdeling den 29/2 1990 har kommunen for ejeren BØrge Ras-
mussen anmodet om nævnets tilladelse til at nedrive 2 eksisterende
landbrugslænger og erstatte dem med 2 nye.

I Landskabsafdelingen har ved sagens fremsendelse oplyst:
"Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 28. sept. 1951 om
fredning af Eallenslev kirkes omgivelser.
Det ansøgte kræver således fredningsnævnets tilladelse.
Ejeren oplyser, at de nye bygninger vil få samme placering og højde,
som de eksisterende, der er meget forfaldne, og at de tænkes opført
i gule sten og med blå tagplader.
Fredningsafdelingen skal ikke udtale sig imod det ansøgte".

tt Den 1/9 1990 har Hallenslev menighedsråd udtalt:
tt "Da bygningerne bliver opført på det nuværende fundament og ikke bli-

ver højere end de nuværende bygninger kan menighedsrådet ikke have no-
get imod en udskiftning af bygningerne".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
fornævnte

, lo t rn~af /deklara tior
~ ::: ~ ...
::l ~ ~ ~genopførelse af de ansøgte 2 landbrugsbygninger.:"z I Elo _.

I :: ~ ~. Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
~ ~ Z~

~ ~ ::l. . l § 64~~ ~fr. naturfredn1ngs ovens a.
~@
~~4it Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-

søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,

om kirkefredning tinglyst den 4/10 1952 nedrivning og

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
\ J.J~9J



En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden.

I

Høng Kommune
Teknisk forvaltning

Ir 4270 Høng



styrelsen REG. NR. O /7 /'1 ,rJ Yo
Teif. 53 72 06 62
Fogedretten 53 73 80 73
Tingbogsoplysninger
kl. 9-72 teif. 53737070
Giro 2 052695

*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

FREDNINGSNÆVNET

F. 80/1990.
26. juli

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune den
13/6 1990 har kommunen for Hallenslev Menighedsråd anmodet om nævnets
tilladelse til opførelse af en graverbygning på matr. nr. 20 a Hallen-

tt slev by, Hallenslev.
Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har ved sagens

• fremsendelse bemærket:
" Bygningen er placeret inden for den fredning, der skal sikre den fri
beliggenhed af Hallenslev kirke og kræver tillige tilladelse efter by-
og landzoneloven.
Kommunens udvalg for teknik og miljØ har i mØde den 8. maj besluttet at
anbefale, at der meddeles fornØden tilladelse til det ansøgte.
Det bemærkes, at Hallenslev kirke er hvidkalket og teglhængt. Graverbyg-
ningen placeres øst for den noget karakterløse, asfalterede parkerings-
plads, der ligger nord for kirkegården. Graverbygningen udføres med mate-11 rialer, udformning og proportionering, der svarer til den kapel- og toi-
letbygning, der er bygget sammen med kirkegårdens nordmur.
Placeringen anfægter ikke kirkens frie beliggenhed, og det skØnnes, at
bygningen vil få en god tilpasning til det eksisterende miljø, og at den
heller ikke fra kirkegården vil opleves som skæmmende.
Det foreslås i øvrigt til overvejelse at tilplante parkeringspladsen med
højstammede tjørn svarende til de" der allerede findes på selve kirke-

på
gården, såvel/midterhellen som langs vestsiden".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af
.deklaration om kirkefredning tinglyst den 4/10 1952 opførelse af den ansøg.
te bygning med den angivne beliggenhed
te tegninger og beskrivelse.

i overensstemmelse med de fremsend-
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN ·1?.1-s14 ....t:/
Akt. nr, 5 a::1"'3 ..

}.329·3
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
tt jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
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Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansØ-
geren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gØrelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af klagemyndigheden.

S!~~~
Id Ebbesen

-,~\.. Høng Kommune
Teknisk forvaltning
4270 Høng

1Ii11.'.l.:&o>Io.Il ... ., ...



FREDNINGSNÆVNET
l=OR \lESTSJÆllANDS ,~MT *Civildommeren i Næstved

Dato: 14. jan. 1994

Sags nr.: F. 92/1993
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \?.. \\ / 'i' O OO l
Akt. nr. \1 \

Ved ansøgning f~emsendt gennem Vestsjællands amtskommune og

indgået den 25/11 1993 ha~ kommunen fo~ Hallenslev menigheds~åd anmo-

det om nævnets tilladelse til midle~tidig place~ing af containe~ med

~g~aVe~facilitete~,indtil ny velfæ~dsbygning opfø~es, på mat~. n~. 20

~ Hallenslev by, Hallenslev.

Vestsjællands Amtskommune ha~ ved sagens f~emsendelse bemæ~ket:

" Amts~ådet ha~ i henhold til § 35 i planlægningsloven givet tilladelse

til at de~ midle~tidigt kan opstilles en containe~ i no~døsthjørnet til

ki~kens pa~keringsplads.

Landzonetilladelsen til opstilling e~ midle~tidig og gælde~ til g~ave~-

bygningen tages i b~ug, dog længst til 1. august 1995. Da opstillingen

ske~ i et om~åde omfattet af en ki~keomgivelsesf~edning lyst 4. oktober

~1952 kan tilladelsen kun udnyttes, såf~emt Fredningsnævnet dispense~e~

( fra denne fredning. Containeren er for tiden place~et, hvo~ den perma-

nente bygning skal opfø~es, jvf. vedlagte foto .. Det er sket, uden at me-

nigheds~ådet ha~ været opmæ~ksom på, at de~ skulle indhentes tilladelse~

hertil.

Forvaltningen kan anbefale, at der meddeles dispensation til den ænd~ede

place~ing, idet det efter det oplyste er nødvendigt, at de~ er facilite-

ter til graveren~ etablering af dem kan ikke afvente opførelsen af den

permanente bygning. Forvaltningen finder, at en placering af containeren

) parkeringspladsens nordvestlige ~jø~ne er mindst skæmmende.

~ Containeren skal fjernes, så snart den permanente bygning er taget i

brug. Med den
Skomagerrækken 3
4700 Næstved

angivne byggestart
Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53 72 08 63
f':i.,,· ., nI:; ?I'; Ol:;

skønnes det at kunne
Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

ske inden 1. au-
Tingbogsoplysninger vi
Telefon: 53731010
Id Onn_1?nn



)gust 1995. Amtskommunen har i landzonetilladelsen sat denne frist for

__ fjernelse af containeren for at sikre sig indseende med, hvad der sker
på stedet, såfremt det permanente hus af en eller anden grund ikke bli-
ver bygget som planlagt.
Hvad angår det pe~~anente hus henholder amtskommunen sig i landzonetil-
ladeIsen til, hvad der i br~v af 13. juni 1990 til F~edningsnæv~et'for
Vestsjællandsamm_sydlige fredningskreds blev anført som grundlag for
f~edningsnævnets dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen (Ref. F.
80/1990. Fredningsnævnet dispenserede den 26. juli 1990 fra f~edningen og
dispensation gælde~ til 26. juli 1995".

• Nævnets afgø~else .
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod fo~målet i den den

4/10 1992 tinglyste kirkeomgivelsesfredning meddeles det, at nævnet i
medfør af naturbe~kyttelseslovens § 50, stk. 1 tillade~ midlertidig op-
stilling indtil 1/8 1995 af containeren med den nuvæ~ende place~ing i
parkeringspladsens no~dvestlige hjørne.

AfgØrelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Ve~~undsgade
38 b, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
digheder. Klagef~isten er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klage fri sten udløbe~ en lørdag eller

tlhelligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelse~ må ikke udnyttes, før klage fristen er udl~bet.

Rettidig klage ha~ opsættende virkning for den påklagede afgø~else, med-
"

f min~re klag~ndigehden beste~m~r~_~~det/·'../I~'~ rfÆ,~ ~~'1/.I//---'

l ~ 0l~!..J-;r--/ ;~fL. -" ?1,1;;h~ WV"-- (~7--/~;;id Ebbesen v Er k B. ee~gaard Vagn Lund aard --

Kopi af kendelsen e~ sendt til:
Høng kommune, hovedgaden 37, 4270 Høng

__ iallenSlev Menigheds~åd v/Bøje La~sen, Hallenslevvej 33, 4281 Gø~lev

, .



Dato: .4. febr. 1994

- ....----- - _4 _ ... ~. .__ ~ ... ...__ ..._
--.::----;;:-_ .._------

Sags nr.: to. 92/ 19 9 3

Rettelse til nedenstående afgørelse af 14/1 1994:

"Ved ansøg:l:':lg fremsendt gennem Vestsjællands al!ltskommuneog

i::dgået åen 25/11 1993 har kommunen for- Hallenslev menighedsråd anmo-

det om næ'lnecs ti::ac:else til mi.c.lertidig placering af' contai.:ler med

---vc=. ......",C~l~~~l-e" ~n...l·':l ny ,,,c=.".:o ""-,.;qb'r-"'; ...,.. oc-~""""'s pa' matr n" 20;-.:. _ .. J. ........... _ .. ,,':' I..~.J. .. w _~_.:.-_ -- • c-" __"~ .• >J , • ... _

a Eallenslev by, ~a:lenslev.

Vestsjælla::cs Amtskommune har ved sagens fre::lsendelse bemærket:

lT Ar:ltsrådet ha:- i ::enholc. til § 35· i planlægni:::gsloven gi-.,et t::'lladelse

RI, ~il at der mid:'er"~::',:igtka.n 09 oS t:'l.les en con~a.i::ler i nordøs th,jørnet til
'iI
~ kirkens parkeri::lgs;lads.
lltl

, "
,;,
'f

Landzenetilladelsen til eps tilling er midlerti~ig og ~:der til graver-

bygningen tages i brug, dog længst til 1. aug::sc 1995. Da opstillingen

sker- i et emråce omfattet af en kirkeomgivelses:·redning lyst 4. oktober

~.:::"" ,,-::.,..e:t. t-.1l.___ ~ tJ opmær-ksoc ?å, at der 3;':·.:.11e• i::lc;'entes tilladelse~

::er'til.

l 'M 00 op, h'*'l1'ot"''' ej, ••M'...,.... .YMiiIiiiI! .....

sk:jnnes de':. a:. kun::les:'<ei:1::'en 1. au-

( c:"",.,a,... ..o++o... T:...,..~ I••__ : _
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gust 1995. Amtskommunenhar i land,=onetillade1sen sat denne f"rist f'or- e
,

f jer-nel.se af containet"en f"or- at sikz-e sig indseende med, hvad der sker-

;lå stedet, såf:-e::It det ~er-:nanen ce h.us af' en e11et" anden grund ikke bli-

c';ad a~gi=- åe:: ;:e~=anenta hus r:.e::::.older- am::skom=unen sig i la.:lczonetil-

ladelsen til, h-rad det" i br~v a': i 3. juni 1990 :i1 Ft"edningsnæ'l':1et -f'or-

~lestsjæ1.1ands a=.':5_sydlige fr-edn.i.:::gskreds blev a:l1:"'øt"1;SOlD grundlag f"or"

fredningsnævnets dis~ensation f~a kirkeomgive1sesf'redni.:1gen (Ref. ~.

80/1990. :redningsnæ'rn.et dispenserede den 26. ~t:li 1990 fra fredningen og

dis;:ensa':ion g=:':e~ til 26. juLi. 1995".

Nævnets a:gøt"else.

Idet de~ ansøg-ca ikke fi.:::des at stride :lod f OI":Iå.le t i den den

4/10 1952 tinglys:e kirkeomgivel.sesrredning meddeles det, at !læ'Tnet i

::edr"'ør ar na tu:-::es:·qttelseslo'rens § 50', stk. 1 tillade~ midler~idig op-

s-;i':'ling indti: j/3 1993 af con~a:i:leren mec. de:: nuvær-e::de p:'ace~ing i

parkerings;:ladsa::s nOI"dvestlige cjørne.

A:'gørelsa:: kan påkl.ages "Ci1. Na.turklaga::æ'rnet (ac.r. Ver-::u.ndsgaåe

38 b, 2100 Kø'~e-'~-' ø \ a.:o b" - - nc:røg~"'en.• ... .••.::.rn ) Jo. .l. • .... c=._ _ _.. _, eje~e~ og forskellige myn-

dig~ec.er. Klage:'r-:'stan er 4 uge~ f~a den dag a:'gørelsen er mec.delt de~

9ågælde:lc.e klageoe~et~igade. E7i~ k1.a.gefristen t:dløbe~ en l~~cag e·lle~ e
::elligcag for-l~::ges f~:'sten ti:' c.e:l følgende l'::;e~dag.

.
_ .. "" "" • ... :t .. , I' ~ T ., ..... • ..•
1. :l._~ac.a_se~ :::a .l....~he 1..:C::'7-= -:es 1 I ø~ 1<~age: ~l.s"Ca~ ara uc:_~ :e~ •

....~:"'l~ -"''''g~_~ c-= ......_ rned-
",,
I 1,"1 ~ -~"".r--; -",;',..l",.., 'oec:r"ern-e'" a"""'et 1/.r--. .. _::: ............. __ :_............ _ '... ..... _ - _....... •

/.

I brev a: 21/1 1994 har Vestsjællands am~skommune gjort cpmærksorn
?å en fejl i incs~illingen af 22/11 1993. Det hecder i brevet:

ill ,
p_M
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Beklageligvis var der ibrevet en meningsforstyrrende skrivefejl. Amtsrådets
landzonetilladelse er meddelt til midlertidig opstilling af containeren i
parkeringspladsens nordBsthjøme, jvf. 2. afsnit ibrevet. I forvaltningens anbefaling til
Fredningsnævnet, brevets 4. afsnit linie 4, angives fejlagtigt en placering i
nordvesthjørnet. Det skal naturligvis også være nordøsthjørnet.

Fejlen har medført, at Fredningsnævnets tilladelse af 14. januar 1994 er meddelt til en
placering inordvesthjørnet. .

Forvaltningen skal hermed gøre Fredningsnævnet opmærksom på fejlen og anbefale at
den rettes.

I anledning af foranstående rettes nævnets tilladelse så-
ledes:

Nævnets afg~~else.
Idet det a~søgte ikke fi=des at st~ide mod formålet i den den

-
4/10 1952 ting17s~e kirkeomgive~~esfredning meddeles det, at nævnet i
medfør af natur=esk7ttelseslove~s § 50, stk. 1 tillader m~dle~tidig op-
s~illing indtil i/S 1995 af con~aineren med den nuvæ~ende place~ing i
;arkerings91adse=s nordøstlige hjørne.

Afgørelse= kan påklages ~il Naturklagenævnet (adr. Ve~mundsgade
Købe~~a7n Ø) af bl.a. ansøge~en, eje~en og forskellige myn-

uge~ fra den dag afgø~elsen er meddelt den
~ågældende klage:e~ettigede. E7~S klagef~isten udløbe~ en lørdag elle~
~elligdag forl~=;es fris~en ti~ den følgende h7erdag.

.Tillade:se~ ~å i~ke ud=j~~es, før klage:risten er udl~bet.
~e:tidig klage ~~~ c9sæ::ende 7i~kning for den ~åklagede afgørelse, mec-

~L-~C:~'§.ldEbbesenr'
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