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A t s k l' i t t • REG. NR. /cfY9

D e k 1_ J! r a. t i o n..!

Undertegnede grav~ Poul Petersen, Osted, bestemmer herved, at

der paalægges ejendommen matr. nr. W-b at Osted by og sogn følg.nde

servitut:

Ej endommen maa ikke bebygges nærmet'8 end 1.0 meter fra kirkegaard8BE

sydøstlige skel.

Dog forb eholder j eg mig at tiilb ~rgge huset en veranda eller lig-

nende paa den gavl nærmest kirkegaardan.

Paataleberettiget er menighedsraadet for Osted so~ og frednings-

nævnet for Roskilde amtsraadskt-eds m. v.

O s t e d, den 29/5 1952.
Poul Pet~sen.

----------oOo -- ~

Afskriftens rigtighed bekræftes~

FRE1)J.1\IINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRAADSKREDS M. V., den Z y/? 19 Jl.,; •

Or~'1l



Undertegnede Osted bylaug som eje~ af den paa vedlagte skitse med
), '1

1~ e rødt 1ndta-S'Dede umatrikulerede gadejord 1 Osted by erklærer herved, at

d~ paalægges ejendommen følgende servitut:
Ejendommen skal st edSQ henligge uden bygninget' af enhver a.rt, men

maa iøvrigt benyttes som hidtil.
Paataleberettiget er menighedsraadet fot' Osted sogn og.frednings-

li
II

I
li

,
"

REG. NR. "J'~9
A t s k r i f t.

nævnet for Roskilde amtsraadskreds m. v.
o s t e d, den 29/5 1.952.

For Osted b~laug:
p •M. P ed ersen.

Fmd.

----------000---------
Afskriftens rigtighed bekræftes.
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FOR ROSKILDE .A.MTSRAADSKREDS ": ~ V., den 1.9JL •
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D e k l a r a t 1 o n.. I

Undertegnede menighedsråd for Osted~AllersleT sogne bestemmer hervedt
der pålægges den Osted sognekald og p~steembed. tilhørende ejend-. matr •

.,:

·.girdsjorden (matr.nr. l-a), der ligger inden for en afstand øst
~

J
,. te den ud videde kirkegård.
r Undtaget,t'fra fredningen er dog et areal nord for præst.g'rd.n~ nordre~ . .~

,; Idlænge :æ:::: ::: :: :::::d:
g

;:~::d:: ::i::tm::r:0dt på V8dbæft}ede
II kort.
:

.f;~. l~t den del af matr. nr. leq. der, ,
\

~~kirkelt1en)t samt matr. nr.
t:'.g SOPt følgende servi tutl

ikke er inddraget under kirkeÆ~rt ..
"

36. 41-a og 41"b (kirkesti.n), alle af ,~ed by"1"""- --,

Ejendommen fredes således, at der ikke må. finde yderliger,e,'bebyggelse
r~ c

praste-i præstegårdens have og på dens gårdsplads samt på den de

..
~' Sålæge den til præsteembedet hørende have med gårdsPl4~ og jorder ad-
f ministereres af de kirkelige myndigheder, træffer dog kirkeministeriet afgø-~'. relse omnyplaeering af præstegårdene bygninger. herunder tillige selYe byg-
-'\,ePlanen, et amt angående embygninger og tilbygninger m.v., uanset fredning8-

_~larationen.
Påtaleberettiget er kirkeministeriet og fredningsnævnet fer Roskilde.1•

amtsrådskreds m. v.

Oarsten Rørbeoh. Esther Nielsen. Chr. Olsen. Inga Jense~
aen. Sofus Rasmussen. K.Jørgensen. Bertha Nielsen. Anna Ohristiansen

Ohr. Rasmussen.

~---------oOo~-----~
Afskriftens rigtighed bekræftes •.

/,2 / J-M.V •• den / 19 J •

CJ-r~
FREDNINGANÆVNET FOR ROSKILDE AMTsR!nSKREDS
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Ar. 9/49-2.

lJleY 1
Jr.d.n1Ai Id ua'rit1l1e"' 1a4.~.I'4.u.a1

yed 0.'.4 kirk •
•teal' d11.·ad •

k.ndel •••
T.4 Ost.1 kirte .~ belil1eAde e' "8~r1kale~.' 1.4.~or •••r.a1,

atSnt.Ge' .. 4 Jlor4 at ve~en .811 .. areal., 'i kirkellrde., ••••• , at
llatr.Ar. 47 at O.ted "1 'i aop og aod 174 af .dl'.ø. 4t at O.," "J

'S 8018 'S la4.k8ret. sAled8. eo. 4ette ~a1 er lA4t.s.e' pi ~.4bat-
"4. k.pi at matrlkulakorte' ••4 rad'.

l forbladelse .e4 4•• almlad'll •• frednles at oaciY.l ••r••
•14 4. 'anst.lan4ab7klrker er 4er at tredalA,.aa •• e' r.~.' .,••,"'1
.a tr.4DiJlI er 4., Aava'_ areel, 48r lkke '1' .a'.ttal.~" 0l ......
~.... at tl1h,r. Osted '11aus. tor derved a' ~D4I". a' .'1' pi ar.al.,

",\,,',n8 b"nll1ger. Iku., b.481',transforma'oretatl0.''', ...,1'1 .

l,.. eller 'eletoamaeter ell.r i.vrigt nOi", 4er kaa .irke ad.
t.r kirke. eller klrkelården.

DeJl29/' 19'2 har ovel1nævnt. bl1aua uaderetre •• ' d.kl ... tl0.
oa, at areaLe' trede., hvllke. 4eklaratlon lal41.r'14 .~ .,.1 .. tr.
tlaSbol'.' 'a udetedere. ea.Der ~1..17e' aft••• ,_

for at .ikr. frld.lAl Ted tlI111,en1.. har tr.481aa ...... ,
re,., t.nat -as 08 har 4.a 21/8 19'. afholdt •• 4•• ed 01,.4 kl~k.,~ /
hyorttl ln4ka14el.8 .r Bk., .Id bekendt.er.l •• l a'et.'lt ..... Boat11-
4. ».. ila4, Roak114e !1deo4. 0i Roskl14. 8001el4 ...-.a' 4.. 14/1 1"4,
~orbe. '~."Jl i 0.,.4, sOlnerA4.,., Roakild. aatall4 .r ..ret11.

UA4e~.t'" ••••••••
••4 Ir.utAl'. '1' lkk. tr•••a' SAdel"l.'.

Da O.,.d kira •• 4 ur •••'. o.p••l....å..... ., ...." .t
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0.rA40 at den 1 l'T •• n8~urtre4nlA1 at 1/~19" I 1 1 ,•.,Dd.l.o. O~
·hødl.4. 81". da 40 ."ri.o kirkell ørae.' l1S8.a40 øealozo 1 •••• t-
l1CI' &rad '1" tred., Ted 11"1'111118'overelllt•••'er ••4 10",~0Z'AI, '.
4a h'.4D.1a.gea.:: det tor.DæVD.'"øeel 10. e' l ed ~ tredn1q e1 kirke ••
OIllg1yelølrskønnes a~ vær. at ".B8n.t11. betldA:1.Da tor ø1kr1ac el ku-
t... eg klrk.slrdeae aa,,~.Dd' .mukke b.lliS.Ah., 11a ....,'1111 ••t.,
"11 4., torllllvAt_Wla1i~tulen4' lade~.rd.area1 1 lLeAhol. tl1 tor.... -

t. 1.TI t § 10l l' y.. at 'n40 I.a forSAtor'.
Under '&le. er 'Ol' 1na.a orø1ia1iA1nI8pAataado tr ....'.
På1ialebere;tlset er menlshed8rA4.t for OS," .6&a •• ,z.4-

Allli8Uvn.t tor .0.1140 aatsrA4ekrodl II. ".

t h 1 '11. 8 1i e a • • I'

Det fornævnt. ei bllluevne waa1il"1kv.1'l'o4..adOaON.anal .0.
Oste4 kirko 'er frodo., .lle4.0 at der lkke p4 d.". al opfo~. '1.-
nl"lzo, s~o, bo"., traaatoraa'or.iatloAlr 011-. ll~l.d'. ., holl.r
&.Urt.... 'elotoa- el10r 1'8111&8"1' oller IVlrlloTo',' "ed. .ot ... tent ...
•• , ACtle1l,al hvad Ql'1i nævneø keD. der kan vlrk. amaaen4e toJ' Ilrke.
eller k1rkesArd •••

PAt.le~.re~'il.' .~ aeA1gked,rA4.' to~ O.te« 8D,. .S t~4-
ataclaæyae' f.~ Ilo.kilde 8JI'hrldskred. a. v.

Asse Soha1dt. J.Mar'lA Jensea. fald. Ra.....
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Afgørelser - Reg. nr.: 01849.00

Dispensationer i perioden: 04-12-1997 - 08-04-2002
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

REG. N R. )~ klC1.00 Telefon 53 65 10 68
FS 7] /97

Den 04/12-97

Arkitekt
Mogens K. Nielsen
Postbox 1153
Baunehøj 96, Osted
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 1 a m.fl. Osted by, Osted
beliggende Sognegården, Byvejen 10, Osted.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-7-97

8.1/21.10.97.
0119-15.Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

I skrivelse af 14. oktober 1997 har De for Osted Menighedsråd
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til ombygning og reno-
vering af den nordre længe samt en tilbygDing på 146 m2 vin-
kelret på længen på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 18. novem-
ber 1952, hvorefter ejendommen fredes, således at der ikke
må finde yderligere bebyggelse sted i præstegårdens have og
på dens gårdsplads samt på den del at præstegårdsjorden, der
ligger inden for en afstand af 30 meter øst for den udvidede
kirkegård.

Undtaget fra fredningen er dog et areal nord for præstegår-
dens nordlige udlænge af længde ca. 50 meter og af bredde ca.
15 meter.

Af det kort, der var vedhæftet deklarationen, fremgår, at
fredningslinien forløber i forlængelse af den nordre længes
østgavl. Gavlen ligger imidlertid i en afstand af ca. 23 me-
ter fra vejskellet, således at en del af tilbygningen, hvis
fjerneste facade vil få en afstand på 21 meter fra vejskel-
let, ifølge deklarationen vil komme til at ligge på det fre-
dede areal.

QetS'<0 \ ~ ~ ~-\ ~ ~\,\ ~ -000 \
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Under hensyn til at tilbygningen delvist vil blive opført på
det areal, der ifølge deklarationskortet ikke er omfattet af
fredningen, og til dens beliggenhed i udkanten af det fredede
areal, meddeler fredningsnævnet herved principiel tilladelse
til det ansøgte, der også omfatter en parkeringsplads.

Tegninger, materialevalg og farver skal godkendes af fred-
ningsnævnet, før arbejdet iværksættes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnvttes. før klaaefristen er uol (7}1)et.
.... J - - r_ •

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
I

h/·,l(iL',
'Fof..tlJie Is G
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 3/2002
Den 8 / 4 - 2 OO2

Lejre Kommune
Teknisk Forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre

Ejendom: Matr. nr. 15 b Osted
beliggende Osted Kirkestræde 61

Lejre kommunes j.nr.: 15.b.-012
Roskilde Stiftsøvrigheds nr. 55682

bYI Osted
4000 Roskilde

& 56359

I skrivelse af 16. januar 2002 har De for ejerne af
den ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til opførelse af en integreret carport i
den vestlige ende af det bestående enfamiliehus I

hvis tagetage ombygge s og forlænges ud over car-
porten og indrettes til beboelsesformål.

Ejendommen er omfattet af en deklaration, der fre-
der Osted kirkes omgivelserl tinglyst den ll. juni
19521 hvorefter der ikke må opføres bebyggelse nær-
mere end 10 m fra kirkegårdens sydøstlige skel.

Det er fredningsnævnets opfattelsel at det påtænkte
byggeri ikke vil virke skæmmende eller hindre ind-
sigten til eller udsigten fra kirken, og at det så-
ledes ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 11 at det påtænkte byg-
geri gennemføres.



Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,

.. Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vi-
deresendelse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet .

• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens §

stk. 2).

Med venlig hilsen

Side 2/3
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