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A n m e l.d e rI
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt. __
•I'.. •..' "RE';. NR. {~O I .+.4 ~

Uden stempe! 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 . Ir., ~ftI
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr.
af l..,· by, Ol
dette mtr.nr. frede for at sikre den

U.
sogn at lade' et

fri beliggenhed af
areal af

bW kirke.
Jill ,•••• , ..

'.

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal "må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på 'areale -må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voene til beboelse eller opbevaring'af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i uen n~ bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

».t~. ~eb4" tal ._1...........,. _Id4tU. 1'....
...... 'UlMtbcalD•• " , tU l '.n "'UI- 401 al Ii ., p\eO.~

., BOlle -U tJol 1•• ~. bt~. OG.Re... .".ODlftØtlMfJl",
V 'DIt .\fl'. "'DC...

Denne overenskomst er :!ekketil hinder for, at den hidtidige b'ebyggeIS~,1
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.



r,
[:
I
I,

. .

Jeg e~,~nig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te e jendom. dog uden udg-ift for··mig. ' , ",

~:to.sæJ.dI"j,~aJil.ll'\!,};l:ta.'~e'P"r;.'0~~.!IS~1'g.e:"!'~'ffnvrgSis;:r"Uif1k1<:(~0W'dl&m'fi~I&iilb'lis;fiW"1~.
Påtaleberettiget er natu!'fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskr9ds og

menighedsrådet.
~ __ .d4 lW ." den"I' 19,.',

' •••• 1 ..
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. li af lIt>r . by, .. sogn.

];)B05 !k>QdQ.i!e arelll 61:, iJJQ±'~JlEt:t4?'å-~~ o n '
g\U1Pa~M~~~~t.ea.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den 24" 19 91
1Jeod ...

,_." 0 •• 1'_ W-abOl'a køboW •
•• U l'••
ki· _ .._ • ..,ø~.

.,.
(,'I (,.1 t li ::-r t : 2' i1 i II q ~\11ru li11d,

fOt ;Jfo1.cc~f~dmt ••• 'la 1"'_
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LIt' :1 ~J"AJih:l. o..:; t;L:byr 1 h. t.
}.,'\ l,;'. j/id af 7/'3 1937 §:J3 •.

( l'l(J;
li:! l ,'1 L IJI. ..d,' æu1tiJll!G~et tnr hlIb; oosa

:;j {: vi.ni ,.'L :i., ~J(:'I r .J' :,.' :n: ::rt::.·, (I t:'" 1:;.? /~
~, 1~~'~ 06 f~')t:~l a-L lade et UJ:'UD] af

jtI j" l! u1 J 1, "f \ II 11~I I.' j,; l \",C :. L ..,l .f: J : ~.,
........ 0* ••• 11•• A'r;:~l'Z ,r!.", j:;h .. b(·l)j,~. ' ,:'.1, ... ' b(;I'lr1!ltuG m-::/l uu-
:,;jrr,bur1\ Jr":' .. nic l)C·I~la~lL11jtl..,., l:LC,:;OlJl Cl: l' h .. 11._( iJ:lre ):": al'CalC~
1'1;"' "'nbl:1 '1'- :' 'IJ'~i.n:,t'.II'I,l ":, "r':;':; l';' \ I,n ;;', t'-.~,l ~().1,' C;': tc;1-r~rr1.:'rru1st,Jl· OG

lJi b,'v: j'in/~ l, i' .r cl ::J: 'li .;' ',.1 L ,., l'j ~;IH11(1(: u!,Jnlil.C 'jfll.c::.:tyr·l'(.lldc GunrJtnndl:.
fl,r nlD~.(1, I: lid, :,..~:, ful'.,t::~IJLJ ..:J~I(lr~.il":u' ,l. (1~.n nu b.::ntå'Jndo til

:iL'Il.l, '1:,1'.J:' il \'Jrh r:1:,'I'.h.lJ·, ,"1..1' ~li.y~r, ,l'le; :Jo;" 'L:dr::i.e:tcm til ullcI'
J 'r':' l:j l'h 'I.

I
f

/,1; Jrr.::'jl.~ .;)~... l.JI l:Ci,1HJll( 11 l).!.~~!l()J~(lLb, )-1..~\JGo"n j\.:g fOj'l'u-

l.Cl l ri I '" U~11b~'tY,'1.br;u r <

1'nl indr. j~ 'b~ :~lJj Il,'.; ;":,,'['1. ! ~ ;'J..

l,"~nc1\ 'l-:~(: :1'0', li ~'i,\." "; ,

. t: :;::1,1- 1\L .i ,t" , tf; l" ly ....... J ':"11 ;",1:<:

(:r j -.:]:villl;:; t j l
tcgnincUl' tB ~O(l...
nl'I,:!.,l ~1~~1] hrlVCJ
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..... 4ea til ~, bO~. buVO ae4 ~.w ... "D ael
.ti "......,.... -.al. II. ltøB uoW.l" ,~. .. .. ø. Male'-
...... tIt .. 1dfttJ.&øe ItJQOJPMr as.... ~ ~ - nr-
ploIoIUIf'''' ... ,~ .. ~. tiUl8e Idø~ ... lIlIlJd
'Ub""" ••.• ~Ut6Ø. 4." d ... ~u ud.toGt, 'QIIJftø'

~Gbk1"'''''''
Jog er enig i, at cv I : ,"lent:, _""dn:il' 1;f .. 1.il01:':' ';,ingly~~us Ilå 111in
fornævnte ojendom (~~'." ;,;:c1on \'.' ~ ;.ft -ro' nig,

Påtalobor(;'LtiG~";; ~r n[~h;'lr-·l'"dni b:"';n@vnv:; :;"or HolbcJk Amtsråds-
krods og Monigh(;dsru~". ,;.

Aa:I'br ' (l,l,U 1I101st'1~
~ %rck •.

Idot nnturf:;:',-:c1ning::"',,'T!nc..t J:!:)ut::.tC},Jr:)~ godl~(.Jndcr for[Lnstå(;nd~J
frodn1ngstilbuc1, boo'';,, 11;1.",'.:: S (~'-.'1;. at fI'(,~1ningunvil væro at lyso på
mtr.nr. Ja , I~ [',f Aa:r!Or ry Ol

sogn.
Dut fredede: nrcc'.l er in~1~.JGnot :p8. vedlrv; LO kort. nf hvillcut

genpart bedos honln.gv '~å flldd 'l.
,"--,-

Nnturfrc..dnin6f1;;r;::nlut fOl'., Ho1.prJl': !l.mtsrå':'flJ~rpds" don ./10 1951..

........ falotUJ .• tIl~. I

~ ~" ..... _--. 4.14•., ..., ".u4,,,~.. ~ .
( I"--- .
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A n m e l.d e rI
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.
REG. N R. It; 1)/ -4 A .1.:.L

Uden stempel og gebyr 1 h.t.
lov nr •.140 af 7/5 1937,§33.

?/'
/;(·:;3

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.~---------------~----------------------~
Undertegnede. Jrb, lOaR~ .

erklærer s.,illig til, som ejer af mtr.nr. II. , ""01. "Jo,', ,

af. by," sogn at lade- et'areal"a.:f
dette'mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

.., ·kirke. '
Arealet beskrives så:ledes: , .u. Dl•

......... bud.... ". .. _~' <
°r ,

Fredningen har følgende omfang:
............ I~ areal.' må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå arealet ro§.anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster øg lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstanQe. Der m§. 1 det hele ikke fore-
tages ændringer i den n~ bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidig~~8~l:S~
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligosom jeg fo ~~år mig ret f

til at foretage nybygninger eller ombygning~r~-~'~
I tilfælde af nybygninger ~~~ygninger er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påbe~~~Kt forelægge tegninger til godkendelse for
naturfrednings~~~~det bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyg~~jØrt~1reidstmuligt passer til omgivelserne og ~kke unødigt hindrer
~s~en til eller fra kirken.
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Jeg e~ enig i, at ovenst~ende.fredning~t~lbud tinglyses på min fornævn-
to ejendom.dog·uden-udgif.t f-øJ':l mig.· ...... --r

llhb t. paptggmJ dp.,SQ~'\Ii.~~~~HifSOe*~~~}IJ~ØlJIeIi~' '!
......... GUt ..........~ ..,"o\50o't:ilr •

på.taleberlilttigeter na~ur!redningSl1ævnet for Holbæk. amtsrådskreds og
menighedsrådet. .. ...-ØI ,.. tal , oen ./.11.1951

I ~I:-.
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranst~ende fred-

ningstilbud, bo stemme s det, at fredni~gen vil være at lyse på
mtr.nr. la af .... by, .' sogn.

"Det fredede are~I er ifldtblgmn: på Wtl'IiIg"eb it6t'tstb.'tse,af fi~mnrri
g~~"'!l' 1ft~~Ir.illØliiem,'

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den .. $119 A \.--~.......
; ,

...... tI1cJWM .~ U,W." ....ew."'l'~ 2.9D;~ .,0',.., ..-.Iø.... ·
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Frednlngsnævnet for Vestsjællands

amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, SolIevej 4, Holbæk

III.nr. 53 43 42 "

Ktb. Nit \'1O l . O ~
4300 Holbæk, den 8/11 19 91KOPI TIL

ORIENTERING

Kalundborg kommune
borgmesterkontoret
Postboks 50
4400 Kalundborg

Fr.j.nr. 17 B 119 91

Angående bebyggelse på matr.nr. 1 ~ og l g Årby by, Årby, beliggende i Årby, 4400
Kalundborg, i Kalundborg kommune.

Ved brev af 13/2 1991 og senere (j.nr. 399890/16.07.00GoI) har Kalundborg
kommune ansøgt om nævnets tiIJadelse til en bebyggelse på Sin ovennævnte ejendom,
bestående af ældrebolIger .

Nævnets tilladelse efter naturfrednmgslovens § 34, stk. l, er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af fredningsoverenskomst af 18/9 1951 tinglyst 14/12 1951 på
matr .nr. l i, hvorfra matr.nr. 1 ~ senere' er udstykket.

Ved overenskomsten blev matr.nr. 11..Årby by, Årby, vest for Årby kirke fredet for
at Sikre den fri beliggenhed af kirken.

På den sydhge del af matr.nr. 1 ..!.lå et alderdomshjem, der nu er plejehjem.
Om det fredede areal bestemtes det i overenskomsten, at det hidtidigt ubebyggede

areal Ikke måtte bebygges, og at der l det hele ikke måtte foretages ændnnger i den
bestående tllstand, der kunne Virke skæmmende eller hmdrende for udsigten tll kirken.

Alderdomshjemmet måtte dog henligge som hidtil, hgesom kommunen forbeholdt sig

ret tll på den nordlige del af matr.nr. l..!. at placere nogle aldersrentebohger l I 1/2
etages højde og efter naturfrednmgsnævnets nærmere anvisning. Ejeren forbeholdt sig
endVidere generelt ret til ny- og ombygnmger efter nævnets godkendelse af tegnmger
hertil.

Den nordlige del af mat r .nr. l..!. er siden udstykket som matr .nr. l ~ Årby, der
lIgeledes senere har omfattet et areal af matr.nr. l.!. s vestllge del og arealet vest
herfor. Fra dette areal er senere udstykket matr.nr. l g.

Kommunen har under den verserende sag i nævnet ladet udarbejde endelIgt projekt

til ældreboligerne, hvoraf fremgår, at bohgerne, der agtes opført som 3 længebygninger
i 1 etage med symmetrisk sadeltag med 30 grader taghældning, udføres med facader i
røde teglsten med hvide, vandrette bånd og med tagdækning af grå eternitskifer •

Vestsjællands amtskommunes landskabsafdelinger har om det endelige projekt
udtalt, at opførelsen af ældreboligerne på denne del af ejendommen, der ligger noget
lavere end selve kirkegården, vil kun i meget begrænset omfang indvirke på udsigten til
eller fra kirken.
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Amtskommunens landskabsafdeling har herefter irrttet at bemærke til opførelse af
ældrebohgerne som ansøgt, der ikke vil være i strid med fredningsbestemmelserne eJler
med den ved fredningen tilsigtede beskyttelse af kirkermiljøet.

Under sagen har kommunen endvidere ved breve af 16/4 1991 og senere (j.nr .
.514291/03.07K03) ansøgt nævnet om tiJladelse efter næwrfredningslovens § 34, stk. l,
til den i 1975 opførte, østligste pensionistbohg af de iæJt 5 på det nuværende matr.nr. l
g, der delvis stammer fra det oprindehge matr .nr. 1 i. !Kommunen har i 1975 meddelt
byggetilladelse til disse .5 penslOnistbohger, der nu llggrer på matr .nr. 1 g. Kommu,nen
har anført, at den ved meddelelsen af byggetlJladelsen 'var af den opfattelse, at
boligerne lå uden for det område, der er omfattet af fr-edningsoverenskomsten, hvorfor
sagen Ikke blev forelagt fredningsnævnet. Ved en nærnnere undersøgelse hos kommunen i
forbmdelse med ansøgningen om ældrebohgerne i 1991 rhar det vist Sig, at den del af
den østllgste af disse 5 penslOnlstboliger ved en fejl var blevet placeret md over
matr .nr. l.!. s oprindehge skel mod vest og således var mden for overenskomstens
område.

Frednmgsnævnet har forelagt også denne ansøgnmlg af 16/4 1991 og senere for
Vestsjællands amtskommunes landskabsafdelmg, der har. udtalt, at overskridelsen for den

østllgste penslonistbohg er 5-6 meter, og at alderdomShjemmet hgger mellem
kirkegården og penslOnlstboligerne, der er opført i l e1l:age med facader af røde teglsten
og med tagdækning af grå eternitbølgeplader .

Amtskommunens landskabsafdeling har herefter m1et at bemærke til godkendelse af
de opførte pensionistboliger, der ikke anses for at være uforenelig med frednings-
bestemmelserne eJler i strid med den ved fredningen tll.1slgtede beskyttelse af
kirkemIljøet.

I anledning af ansøgningerne tillader nævnet henred i medfør af naturfrednings-
lovens 34, stk. l for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse med ældrebohger i
overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Nævnet meddeler endvidere efter samme bestemmelse for sit vedkommende
tiJladelse til den i 1975 opførte østhgste pensiOnistbolig i overensstemmelse med det
herom fremsendte materiale.

I sagens behandling har deltaget aJle 3 nævnsmedlemmer.

Afgørelserne er enstemmige.
Nævnets tiJladelse til de 5 ældreboJiger bortfalder efter naturfredningslovens § 64a,

hvis den ikke er udnyttet inden .5 år fra tiJladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelser kan påklages til Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ansøgeren, et ministerium, Skov- og NaturstyreJsen, VestsjæJlands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands

amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk

tlf. nr. 03 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING

23/4 19 924300 Holbæk, den

Fr.j. nr. 17 B 119 91

Kalundborg kommune
Borgmesterkontoret
Postboks 50
4400 Kalundborg

Angående bebyggelse på matr.nr. l ~ og l .9. Årby by, Årby, beliggende l Årby,
Kalundborg kommune.

Den 8/11 1991 meddelte Fredningsnævnet I medfør af naturfredningslovens § 34,
stk. l, tl1ladelse tl1, at der på Kalundborg kommunes ovennævnte ejendom opførtes
ældrebolIger som 3 længebygnmger på et område ved Arby kirke, der var omfa ttet af
en.frednmgsoverenskomst af 18/9 1951, tinglyst 14/12 1951.

Ansøgningen fra Kalundborg kommune omtalte alene ældrebollgerne og nævnte mtet
om et udhus, der på en af flere mdsendte tegninger var angivet I nærheden af husene.

Den af nævnet meddelte tilladelse omfattede derfor Ikke udhuset.
I brev af 6/3 1992 (j.nr. 514291/03.07.K03) har Kalundborg kommune ansøgt om

godkendelse af et delvIst ændret projekt, hvorved den vestligste af de tre
længebygnmger afkortes tIl halv længde, således at den sydlIgste halvdel af bygnmgen
udgår. Syd for det areal, hvor den nu udgåede bygnIngshalvdel var placeret, ønskes nu
opført et udhus Indeholdende skralderum og nogle depotrum. Udhuset ønskes opført I

samme matenaler som boligerne, røde teglsten, hVidt træværk og med tag I
etermtsklfer.

Det nu fremsendte projekt kræver nævnets godkendelse.
I anledmng af ansøgnmgen tIllader nævnet herved I medfør af naturfredningslovens

§ 34, stk. l for Sit vedkommende den ansøgte ændrmg l overensstemmelse med den
fremsendte ansøgnmg af 6/3 1992 med 2 tegnmger af 12/1 1992 og en af 27/2 1992 på
vilkår, at taget på udhuset udføres l samme grå farve som bolIgernes tage.

I sagens behandhng har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmIg.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfrednmgslovens § 64a, hVISden Ikke er

udnyttet mden 5 år fra tllladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tIl Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfrednmgsforemng.

Klagefnsten er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettlgede.

Den meddelte tIlladelse kan derfor Ikke udnyttes før klagefrIstens udløb.
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