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A n m e l d e 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.,....--- ----_ ..------- ---------- -------- --------

e.
Undertegnede -bød~ Cbr_ ~ ••.

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr.
af Shtl1tbJGt'6 by, Ol
dette mtr.nr. frede for at sikre den

Sk.llt~~e~ kirke.
Arealet beskrives således: •• ~ JA ~OO."ftd foJ" td.»le.lrMD

OSh.... t11e. nora. fol' khke_ a.ft, i,et h...... , fen: l baWtl lti ae"
••th••, luI ......

1&
sogn at lade

fri beliggenhed af
et areal af

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede area~r må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplanttling, ligesom der heller ilckEipå .areale1.1W 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-
~agea ~ndringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende ell€r
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

4e

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 at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredning snævne t, 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 enig ~, at ovenst~~nde.frcdningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejcndom.d0G uden udgift faT migc
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tingøogen, 4t
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Idet naturfrcdningsnævDe~ moutagor og godkender foranstående
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fred-
ningstilbud, bostemmes det1 a"~ f"oc~ni-:lgeYl vil være at J.~rse '~å
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mtr.nr. 16 8f .bUeb~"" b~'~ Ol sogn.
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A n m e l d €J r:
Naturfrcdningsnævne~

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 _I'. I.rpo He.ø.Mn:
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ~
af 8keU.'~.", by, Oø sogn at lade et areal af

!~ .. , dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
a"11eb~q kirke.

Arealet beskrives s{tleues: ft~h#tIm.t:.1'1'. a_.'re~u. øg .. .a•• tu
801\)j__ i 'dftktJlb •• el1t<t... BO. 1._ -''''-3.'' 08 'O • 1..... 1b:~S1J*'
ft~tO.,

Fredningen har følgende. omfang:
De hidtil ubebyggede area1t. må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller .iIcke,på ilrealerM må a.nbringes
transformatorstationer, telefon- og telegr~fmaster og ~ignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voene til beboelse eller opbevaring af redskaber
e11e1' lignende skønhedsforotyrrende genstande. TIermå i det hAle ikke fo:re-
tages ændringer i den nu bestående, tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

X .• :Ut~. at at 4.n. au på ø...., honliBGendt la"" Ilt.). ,fmOpt'ft.,
.. l .t,. anbr_•• U4.nfor d., t.re1k4e ""7od••

" \ ) ... ~<P":: :Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den h~d.:t;~d.f~~·bebyggelse
-:11 .. ··~:"I·,~;'tt\~··

og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligo~s~w~~~t~fo~beholder mig ret
til at foretage nybygninger eller omby&~~g€1~\ .

"'J.;I\~.{t~i"

I tilfælde af nybygninger_.",,~iklt~"f'·ombygninger er jeg villig til forinden
>iIi'" " ..bygningsarbe jderne påb..G.g'Yi-fl(r(t~ at forelægge teeninger t il godkendelse for~ ..~-

naturfredningsn~~~tt~ idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
.- ...lyll.. '(""-bebY~~~.llsen--bedstmuligt passer til omgivelserne Og ikke unødigt hindrer
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Idet naturfredningsnæv:lo,;; TIoGtagEJr cg godkcnaor foranstående fred-
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Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.140 af 7/5 1937,§33.
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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 . tdr. 18rtta '1.18Ift
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 4t
af '..:u.lS.... by, ... sogn at lade at areal af

4t .- dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
'k.l1.b~.,*,kirke.

Arealet beskrives således: '.... ~ ••• 11h.~.M~n. 'bJp~r
08 _.... net tIlO4 •••••• øøt.

••

"/..) Fredningen har følgende "omfang:~
I areal •• må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-li ødelæggende beplantning) ligesQm'der h~ller ilck~på ,arealet må ~nbringes

transformatorstationer, telefon- og t~legrafmaster.og lignende eller opsæt-
.. tes skure, udsalgsstad?rr yogne til b~boelse eller opbevaring af redskaber

eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i ~en nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til ellor frn. kirken.

l 1iUm1a.' - ø .~e.o .. na 'b1,m.nøeZ' engMS$1<11,."0»,...... det.
tOJip1~ ~S JIQø tU' at t~ __ 1.~ 25 ..... "øt~

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hid~i9~~~ebyggelse
"'ltf!~

og beplantning på ejendommen bibeholdes" ligeSO~~~!J\,;~_;J1,~~hOldermig ret
til at foretage nybygninger eller ombygnip~~

.~('.(I.'''f!J.'Plt.~.... ,I tilfælde af nybygninger ell~~~bmbygninger er jeg villig til forinden
,.-tf}~f1",.~

bygningsarbe jdcrne påbegyp"(}~;~r:\g'tforelægge tegninger til godkendelse for
.d::;iffi 'naturfredningsnævn~~f~t1det bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at

. &/l;ø~

bebyggelsE~.D=.,.J:æf5'sl'fimuligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer.....,
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Jeg er uni" i at ovens~~8ndc.f~edningstilbud tinglysas p~ min fornævn-. o,
to ojendom.doB uden udGift [o~ mig"
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menighedsrEldet ,>
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Idot naturfI'o dnL.1[."nnævnc'L: lfioc:aagcr og godkender foranstående fred- I
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Rt.G. NR. Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.
/ t) -,1Q-q

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.
,.....--- ----_ .. --- .... _ ..-------------------- ---- ....---

I- Undertegnede •• ~« ... tøs- SktU.b~rc 80p
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. '•• O, 41
af Ibl1e:b~.Z", by, Ol sogn at lade .... 1_ .1••It ..... ·mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed afeIhUebie-l" k·irke•

Arealet beskrives sEllcdes: a."')1.•, HA 4tnU. _"ad.....
• ,I'UltdI.- 1'«ftt"._W... ,Ol. ..,. .. I1.f'~'

De hidtil ubebyggede areal.'" m!~l iIrkebebygges eller beplante s med udsigts-ilt ødelæggende beplantning·, ligesom der heller iI,kepå areale.' må anbringes
transformators~ationer, telefon- ~g telGgraimaster og liKnende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader , vogne til beboe lse.c~lor op"Jevaring af redskabe r

_eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Dor må i det hele ikke fore-l_ tages ændringer i den nu bestfl.endetilstand, der kan. virke skæmmende eller
I hindrende for udsigte,n til eller fra kirken •.

Denne overenskomst er ikke til 'hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommon bfbeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foret~ge nybygninger ellor ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
ttbygningsarbejderne påbogyndes at forelægge tegninger til godkendelse for

naturfredningsnævn~t, 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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Jog er enig i, at 0ve~stuondo frednings~~lb~d t~~Clysos ~å min fornævn-
te ejendøm.dog uden Ude1ft ~O~ mlgo
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tirgbogen, ti
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KORTSKITSE-------------------
• over

REG. NR. J 736 C

terrain af SKELLEBJERG BYJ SkelIebjerg sogn.

Lude.

\
\

til Sorø

fredede arealer.

frR Knluncborg

•

•
/

/.

\• fra Solb jerg.

Målestol,.fo rhold / /1/ca. 1:2000.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01733.03

Dispensationer i perioden: 22-01-1992 - 02-04-2003
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Soflev81 4, Holbæk

til.nr. 53 43 42 11

REG.NR. 1 7;56 ,0-"':::>

22/1 19 92KOPI TIL
ORIENTERING

4300 Holbæk, den

Skellebjerg Memghedsråd
ved kassereren Jørgen Vlberg Hansen
Tersløsevej 5, SkeUebjerg,
4293 DIanalund.

Fr.j. nr. 166 C /19 89

Angående anlæg af parkerIngsplads på matr.nr. 4 y SkeUebjerg by, SkeJJebjerg,
bellggende ved SkeJJebjerg KIrke, syd for Tåderupvej I DIanalund kommune.

Ved brev af 9/ l 1990 gav FrednIngsnævnet prInCIpIel tIlladelse efter naturfrednIngs-
lovens § 34, stk. I, til anlæg af en parkerIngsplads på denne ejendom til brug for de
kIrkesøgende. Arealet var dengang en del af matr .nr. 4 ~, hvorfra det senere er
udstykket ved Kort- og MatrIkelstyreIsens brev af 3/4 1990.

TIUadelsen blev meddelt på vIlkår, at nærmere forslag tIl arealets anlæg, hegnIng
og beplantnIng skuUe forelægges nævnet til godkendelse, Inden arbejderne hermed blev
påbegyndt.

Nævnets tIlladelse efter naturfrednIngslovens § 34, stk. 1, var nødvendIg, fordI den
østllgste del af arealet omfattes af fredmngsoverenskomst af 18/ l O 1951, tInglyst den
1/11 1951-

I brev af 14/1 l 1991 har MenIghedsrådet fremsendt detallprojekt for
parker Ingspl adsen.

Nævnet har forelagt sagen for VestsjæJJands amtskommunes landskabsafdelIng, der
har udtalt:

" a t det alene er ca. 10m af parkerIngspladsen, der berører det fredede areal,
at beplantnIng med et tjørnehegn omkrIng parkerIngspladsen Ikke hIndrer udsynet

tIl eUer fra kIrken, og

at landskabsafdeltngen herefter Intet har at bemærke tIl anlæg af parkerIngspla-
dsen som ansøgt, der Ikke vil være I strId med fredmngens formål."

I anlednIng af ansøgnmgen tIllader nævnet herved 1 medfør af naturfrednIngslovens
§ 34, stk. l for SIt vedkommende det ansøgte anlæg af parkerIngsplads i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

I sagens behandhng har deltaget aJJe 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmIg.
Nævnets tlJJadelse bortfalder efter naturfrednmgslovens § 64a, hVIS den Ikke er

udnyttet Inden 5 år fra tlJJadelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tIIOverfrednIngsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, KIrkemInIsterIet, Skov- og Naturstyrelsen, VestsjæJJands

amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredmngsforemng.
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KJagefnsten er ~ uger fra den dag afgøreJsen er medde1t den pågæJdende
kJageberettlgede.

Den m'edde1te tIJJadeJse kan derfor Ikke udnyttes før kJagefristens udJøb.
KopI af dette brev er sendt tIl KIrkemInIstenet, FredenkshoJms Kanal 21, 1220

København K., Skov- og Naturstyrelsen, SJotsmarken 13, 2970 Hørsholm, VestsjæJJands
amtsråd, AlJeen 15, ~180 Sorø, (j.nr. 8-70-52-6-303-001-1989) RoskIlde Stiftsøvrighed,
PaJæet, Stændertorvet 3 A, ~OOORoskl1de, DianaJund kommune, Sømosevej 44, 4293
DIanaJund, og Danmarks Naturfrednmgsforenmg, Nørregade 2, J165 København K.
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

REG.NR~ /733.03

SCAWNET
Ar 2003 den 2. april k!. 14.00 afuoldt Fredningsnævnet v/formanden dom- Modtaget i
mer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf Dej- Skov- 00 Naturstyrelsen
low, 0rslev og det lokale medlem Lene Boserup, Dianalund, møde i Dia-
nalund kommune. 29 APR. 2003

Der foretoges :

F5/03 og F6/03 Sager om beplantninger på matr.nr.
4 y og 1 a Skellebjerg by, Skellebjerg,
der er omfattet af fredningsoverens-
komster tinglyst den 1. november
1951, hvorefter der blandt andet ikke
må foretages udsigtsødeliggende
beplantninger på de fredede arealer
omkrings Skellebjerg kirke.•

Der fremlagdes i F5/03 skrivelse af 15. januar 2003 fra Vestsjællands Amt, Natur
& Miljø, med bilag A, med underbilag 1-4 og bilag B og i F6/03 skrivelse af 15. ja-
nuar 2003 fra Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, bilag A, med underbilag 1-2 og
bilag B.

Mødt var:
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, landskabsar~itekt Bo Kiersgaard.
For menighedsrådet. formanden Svend Aage Rasmussen og kirkeværgen
Jørgen Viberg Hansen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite Søren Christensen.
Ejeren af matr.nr. l a, Kurt Zabell.

Ejendommen matr. nr. 4 y blev først besigtiget. Menighedsrådets medlemmer oply-
ste, at arealet ejes af menighedsrådet, der har tilladt naboen Erik Jensen at plante
Normansgraner også på den fredede del af matr.nr. 4 y. Det er Erik Jensens hensigt
a[ fæide granerne senest Iii julen 2005. Menighedsrådet vii ikke tillade genplant-
nmg.

Derpå besigtigedes mat r. nr. la, som ejeren Kurt Zabell har tilplantet med Rødgran
og Nobilis. Ejeren har til hensigt at fælde Rødgranerne i 2007-2008 mens Nobilis,
der benyttes til pyntegrønt, først ønskes fældet om 10-15 år.

Natur & Miljø' s repræsentant kunne tiltræde en forbliven af såvel Rødgran som
Nobilis til 2007-2008, men finder. at de 2 slags beplantninger bør behandles ens.
De hører ikke hjemme i et kirkefredet område og må anses for udsigtsødelæggende.
løvrigt henviste han til det skriftlige indlæg.

DN 's repræsentant udtalte at være på linie med Natur & Miljø. Han fremhævede
Jog, at beplantningen på matr. nr. la, ikke nær har den samme udsigtsødelæggende
karakter som beplantningen på matr.nr. 4 y. Han finder, at ejeren, hvis beplantnin-
gen skal være rentabel for ham, skal have en længere afdrivningsperiode. Omvendt
finder han, at den skete beplantning endnu er så lille, at den nu kan flyttes uden for

Sko-øePff~æ~fflliY!~~~:eJ.v om beplantningen anses som udsigtsødelæggende og derfor
J.nr. SN 2001 q It /,/ l.t -Ooa 1
Akt. nr. 7' -'-"~
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