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M1ir.nr. 2b oa 31b SVobøllø by. Aunaa SOGn. A n m e l d e r:

Naturfredningsnævcet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t •.
lov nr. 140 a::f 7/5 1937,' §:U•

.'F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •
---------- ---------_._-----------------

Undertegnede booleQO.oS 1la.ra14 Karl Krum
_~rklæreJ;'.,.sigvillig til, ,som ejer.af. mtr.nrr·· 2h
af 'SVøbøUe' by, Aunæ., sogn at lade et areal at'
det~e mtr.nr. freae for at sikre den fri beliggenhed af
• \' , i!:

AW'lGØ __ ' ~i:r.ke• - .'
Arealet beskrives således: on bromme pA '0 • lenøe ~sArO.n. beBn

mod ønt 0€1 tr84.

Fredningen har følgende omfang:~,,~.,~1iK areale • må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på area~et må anbringes
transformatorstationer, telefon-.og telegrafmaster 9B lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til.bebo0lse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhed sforst~'rrende genstande. Dor' må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende ellor
Pli.ndrendefor udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg f~rpeholder mig ret
til at foretage nybygninger ellor ombygningerLr" ' ,..,.

I tilfælde af nybygninger eller pmbygni~ger er jeg villig til forinden
~ A'J

oygningsarbe jderne påbegynd~ S :Qt""f~relægge tegninger til godkendelse for...
naturfredningsnævnch·"idet bcbyggEllsen altid skal have et sMant ydre, at
bebyggelson ..peds:t'''~uli~tpasser til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
ud sigte11,#'(ile 110 r fra k irken.

"



Je~ er enig i, at ovenst~ende.fredningsti1bud tinglyses p~ min fornævn-
te 'e;fendom.dog -uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsr~dskreds tg
menighedsrMe:t •

,

l
I,

.1
'uaeø , den- 23/4 19'2

Høra14 lNse

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranst~ende
nirrgstilbud, bestemmes det, at. fredningen vil være at lyse p~
mtr.nr. 2h af SV8bøl18 " by, ' ....

Dei(~red,de areal"ler indtegnet på vedlagte .kOIl"tskå:tse."..a~j;l.ken
genpart 'bedes\henlagt ~å akten.

fred ...

sogn •
en

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskred.s, deIr_2' 14 19 52
!.Hellel'.

oet.

> r .. '

L,stt KaluDlboXU Kb..-.a.y., elft. '" 1912
av.LuM-AaJOrøen/ø 1m
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I
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Mtr.nr. 2G 06 2D SVObøUe bN.. Auneø ooan. 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.

År l~ den 12/ 5 klo ·ut holdt naturfredningsnævnet for Holbæk
amt ved formanden, dommer O. Bærentsen, Holbl,;1"det amtsrådsvalgte
medlem, gdr. J. Buhr Holm, Samsø og det kommunevalgte medlem for

AurUD soen,
åstedsmøde i AUnoø

Foretages: Fredning nf areal grænsende op til
Aunsø kirke •!

• 1,,
I

Nævnet besigtigede arealet.
Da det efter nævnets meninG er af afgørende betydning at frede

OD b~e pa. 50 ID llUlGo nmSeiden af k1rlf:esdrden Id II'tI'.nJ-. 2p Sftbølla bU,
AUnsø eoøn

for at sikre kirkens frie beliggenhed, for at værne om kirkens fred
og for i fremtiden at sikre kirken mod for nærgående bebyggelse, så
..... n~vne~'~~~~ling med ejeren af ovennævnte mtr.nr., øtatabue-

.rd Alb. l'oulæn , dt9?b~antruffet, for 'at formå
ham til frivilligt at servitutbelægge ovennævnte areal.

Til stede under sagen var matrikelskort over kirkens nærmeste
omgivelser og tingbogsattest for ovennævnte mtr.nr.

Ejeren, der nægtede at medvirke til frivHJ,.!ig.,t+~qn~n,g~,_.havde
lejlighed til at redegøre for. sine synspunkter, ,horunder specielt for
de ulemper, der efter hans mening er forbundet med -servitutpålæget •
På forespørgsel, hvi~ken erstatning hnn ville kræve for et servitut-

. sig ude af stand til atpålæg af nedennævnte lndhold, erklærede han at h f l t 1, an ar ang e {r.
angive noget bestemt beløb

•

Da det skønnes af naturfredningsmæssig
kirke mod skEammendc naboskab, og

fastsatte betingelser er til stede
b e s t e m m e s: eo .... el

mtr.nr.. af _..,110 by og.... sogn
tilhørend e etatebueman4 Alb. P0140en bolS6aenCJeltm8ø Drmtld.4en e.:t
kirke_r aGn mod en 41bde fd 50 In

••vens §l

interesse at sikre
da de i n~turfredningslo-



må 11'1(8 b:;b./'X,',':.' ',:;"·CL.' J',;"'IJ::'". "~)C' :~':')'~'v :,l,·.!.D"r:\"u(le beple,ntning,
ligefJoD .:.el' bo~__'eL- ':,), ,l ,'.1'u -~I'J ,:l [L!~~)':in.:'c", 'I~-'c-.l:lsformatorstationer
telefon·· ,:t:: te::"(-!t:_C.Ll.;L'~'LC-oO[~ i' (;:1Cf,:.'(·) en.er. C}lJ.Yt':::fJ s'wre, udsalgs-
stader, vo:~J1(-) toJ i)-:"Y'1J,' uJ10'~ ,)~l):)·,la:"''..j:.~ -'.~ J~e:;s~i.aber eller lignen-

.. .J , -
'"le J .I.1C~.\ ikke foretar,es,

fJl,æIJ1!11en<.1eolIer
hindrendo for lld::J1G'lO(; t~_J. 0110.:' .'18 l_j.r](cn~ :LjGesow dal' ikke på area-
let m:~~cl1' Lves virlrs()mlled elle::.' ivvrj/3t i',)retagos nogetl der ved røg,
støj, Ede lUf;t ol] eJ.' ubelw.gel:i.gt slwo ka11 cen01'0 l<irl((Jn,

J1-e.tt.e,· servitutpålæG er 1kko til. hinder,for, at ,dor).",hj."dt.igige be-
bygge13J ee; beplnntmng på arealot bibo:lOldos,

I t~lfældc a~ ændrjn3 ~f dc~ nu bestående bebyggelse er ejeren
pligtiG til. ue cp1;flge :i:orlhll<.J.1J.I1t?;mecl :1CLtu:,,'i'rednillgcnæ\'net, hvis skøn
er afgørende 1'01', c.n 11j'bYLSni'Ler eller oJnbygni,nger P~l,dot :credede om-
råde m~l ·:ot'o'];a("8s. Jc~o'L -t;j] I.aool.scll l{un kun forv"Jn'lJes rr.oddelt, såfremt
en andEm plo.coring v, l modfi'j'o "CJs8ntJ ige be~wst:1in~er eller ulemper
for ejendommens dri~t.

For cvolmo;v:;GJ sel'vitutr:~I,»,:.,! (le'.:' v11 V:X::"'(' at sikre ved tinglys-
nine; Iiled re~'1Jok',; cL' Ct' o,Jontlo:,lmon i'.'J.(l'u,Jt3 ijOlhv:L1en(o sl3rvitutter,
byrder oe; pan"cC'I12"tuJ.,scr; ·l'!0.'00 jWrJVlf"J" .:,~~ (';}CJn6om:nens blad i ting-
bogen, tJ.llm';LGS (iC:'."()joru~ en o!',,"V/c:1Jng ,(1L'. Oler., idet servi-
tutpålægot L:ll(lcl' JlGljSY;1 '~.:.~. o;jt'Y)(lO',11CUi11:.. ~"\iOi1Lle:J.[)6,::,m[lde·ik1ce skønnes
at lilodf0re ljmsont~ J.f:,(' 1:1enl~;Jer 01101' at hindre. on hor.3igtsmæssig ud-
nyttelso Rf ro n\;o :Jflnuomr.1011, ~:rrll landbrug_iD. 8kI'. af 911,195'_

P~talober~t;;lgot L~ Latu~frodnin;8navDot for Holbæk amtsråds-
kreds og rllerllGhodcråue- t.

BfP:."entsen, J ;J7it;..r Holm. f1lomaD luftlleZ'.
l)or t_~~~&Øte~~lskri1'L td kendelson og blev
gjort heken~t rod tn~duisons ro~uvirkning og moJ sin rot til indon 4
ugel' fra daLo ']/ri:.':cl:'C"L At indqnl{o',na;'Jnots' P.:.:'e;ørelsc for ove1.'frod-
ningsl1&Jvnr;t. ~~:oc8:b()]ms'S,ide 10) Kbh,L, :.oå:i>G m f, 11al1 vil påstå nævnets

t!:l'==u.,~;:;.l~
;tr..... OG et 8gel1tl11e. ;

SVd.un4 AD4tl'.. l\It? ..

af BtøbøUe by oG Aun. ;J (Jgn •
Np-turf.rodnin~L,næ·"l1et for' Holnm:<: [l;'l'tsJ'åd8~C':ods: dom

l , } .j' n~~>

<'Ir .,...(~,..)~'\ ~ Ut ,

, "en 7/11 195'_
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, REG. . /85'6 B 1!L
KORTSKI T S E

over

terr~in af SVEBØLLE 'by, AU1'SOI sogn.

fra
VISKINGE.

2p

2h

Gad~

Målestoksforhold .. ., ca. 1:2000

l
, J.

aturfredn· lngsnæ'.;net, for Holbæk a:nt ,
: freded~ arealer~

oktoter 1952.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01858.05·

Dispensationer i perioden: 02-06-1994



:v'Iodtaget i
Skov- og Naturstyrelsen *Civildommeren i Næstved

.. riEDNlNGSNÆVNET
~VEST'S.:ÆLL~~S ,\MT

, • - 'I l • 'i,-~
" ~...... l : i l ~..."

Dato: 2. jUn i 19 9 4

Sags nr.: F. 17/ 1994

Ved skrivelse af 11/3 og 25/4 1994 har Stiftsøvrigheden for
Viskinge-Aunsø menighedsråd ansøgt om nævnets tilladelse til opførel-
se af en ny redskabsbygning på matr. nr. 13 bg Viskinge by, Viskinge,
der er omfattet af deklaration om kirkeomgivelsesfredning, tinglyst

4It den 3/9 1952.
stiftsøvrigheden har i sin fremsendelsesskrivelse anført for

sit vedkommende at kunne tillade det ansøgte under forudsætning af, at
bygningen opføres i træ.

Viskinge-Aunsø menighedsråd har oplyst, at bygningens tagbe-
klædning ønskes i mokkafarvet eternit, og at træbeklædningen vil blive
almindelig try~imprægneret i grøn farve.

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål

meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af redskabsbygningen med de angivne farver, med en
placering som angivet på den fremsendte situationsplan og i øvrigt i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
~ jvf. naturbeskyttelseslovens § 50 jvf. § 66, stk. 2.

_~. Afgørelsen kan påklage til Naturklagenævnet(adr. Vermundsgade
t '
j a 38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-

O
~ digheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den

..pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller
e
.(

helligdag forlænegs fristen til den følgende hverdag .

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 5372 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 7310 10
kl. 9.00 -12.00



Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigehden

/7~'"~L~(/J;4~ ---:......---
HennittlgOlsen.

I

~~Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen er sendt til:.
Roskilde Stiftsøvrighed, Stænder~orvet 3 A, 4000 Roskilde
Viskinge-Aunsø menighedsråd, v/Else Laursen, Gl. Skovvej 31, 4470 Svebølle
BJergsted kommune, HØijvangen 9, 4470 Svebølle

4It Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Roskilde StiftsØvrighed
Stændertorvet 3 A
4000 Roskilde
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