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År 1955, den ll. marts, afsagde overfredningsn~vnet p~ grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nl'. 1144/53 vednn'ende fredning af :l.realergr~nsende op til
Nørre Asmindrup ki~ke.

I den af fredningsnævnot fOl'Holb:ek amt den ll. maj 1953 afsagte
kendelse,som er et led i den n~vnte fredning, hedder det:

"Da det skønnes af naturfredningsm~ssig interesse at sikre Nr.
Asroindrup kirke mod sk~mmende naboskab, og da de i naturfredningslovens
§ l fastsatte betingelser er til stede bestemmes: matr. nr. 20 af
Nr. Asmindrup by og sogn tilh'~rende skovarbejder Ole Viggo Jensen
p~l~gges følgende servitut:

Ejendommen m~ ikke bobYGges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, lie;8som der heller' ikke p~ arealet m~ anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgsstader, vo~~o til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende sk~nhGdsfol'sty:rJ:'endegenstande. Der m~ i det h;ele ikke
foretages ~ndringer i den nu best~(mde tilstand, der kan virke sk'Bm-
mt;nde eller hindrende for-udsigten til eller fra ki rken J ligesom der
ikke p~ al'ealet m~ dr'ives virksomhed eller iOJvrigt fOl'etages noget,
deJ v~d røg, støj, ilde lugt eller ubehaeeligt skue kan genure kirken.

Dette ser'vitutp.sl:.egen· ikke til hinder' for, at den hidtidige be-
byggelse og beplantning p~ arealet bibeholdes.

I tilfælde af ~ndring af den nu best~ende bebycgelse er ejeren
pligtig til at optage forhandling med natul"fredningsn'nvnet, hvis
skøn Cl' afgørendo for-, om nybygningel' eller ombygninger på dut fredede
om:c~dem~ foretages, idet tilladelsen kun kan forventes meddel-t,
s~fremt en anden placering vil medføre vBsentlige bokostninger eller
ulGmper for ejendommens drift.

For ovennlJvnte servitutp:)læg, der vil V.1lre at sikre VGd tinglys-
ning med respekt af de ejendommen allerede p~hvilende servitutter,
byrder og pantehæftolser, hvorom henvises til ejendommens blad i
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tingbogen, tillBgges der ejeren en erstatning p4 500 kr., idet servitut-
p6l:B8get und er hensyn til Gj endommens anvendelsesm8de ikke skønnes at
medLn:e v"esentlige ulE-lmpereller at hindre en hensigtsIDllssig udnyttelse
af restejendommen.

P8 tale bet'ettiget er naturfl'edningsn -evnet for-Hol b'llkamtsrådskreds
og menighed sr8d et. "

Kendelsen er af ejet'cn indanket t'or overfredningsn"Bvnet, som den
I

24/4 1954 hal' besigtiget det p8g.eldende areal og forhandlet med den
ankende.

Ovcrfl'edningsn"B'Vllettilbød herunder at forhø j EJ erstatningen til
1000 kr., hvilket tilbud ejeren i skrivelse uf 30/6 1954 har modtaget.

Det bem.tn-kG8,a.t det er ejeren tilladt at forny huset imod, at
tegningen dertil godkender:::af fredningEm.:Bvnet.

Da ovel'f:redningsn::Bvnetiøvrigt kan tiltræde det i kendelsen anførte.
vil denne v~re at stadfEste med den af det forunst8ende følgende
~ndring. Et kort nr. Ho. 109 visende det fredede areal er v8dh~ftet
n~rv~rcnde kendelse.

T h i b e s t ~ ID ro c s :

Den uf frcdningsn.:Bvnet for Holbæk amt nen 11/5 1953 afsagto k~ndelse
vedrørene e fr edning af ma tI'. nr. 20 uf .Nø lTr} Asmindrup by og sogn ved
Nørre Asmindrup kirke stadf:ustes med den af det foranstående følgende
.:endring.

I erstatning udbetales der skovarbejder Ole Viggo Jensen, Nr.
Asmindrup, 1000 kr. med I'enter 4'/2% p.a. fra den 11/5 1953 at regne, til
betal ing f1ker•

Udckriftens rigtiehed
bekrEftes.
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F. Grag&./
overfredningsn~vnets sekretær
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By: NØRRE ASMINORUP.

Sogn: . -,.-

Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 5' - II - 54-.

LPlan nr. H o - 109.
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