
Afgørelser - Reg. nr.: 02040.00

Fredningen vedrører: Bjergsted Kirke

• Domme

Taksations komm issio nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 23-08-1954

I •

Fredningsnævnet 14-11-1953

Kendelser

Deklarationer

/

02040.00



OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. lo yo
O?~~_ ~~

U D S K R I P T--- .- -- -. - - - -----
af

OVj~hPhBDN INGSNÆVNBTG KENDELS}~SæHQ~Q~Q.y.!...... '( .__ .. , ,'- ...... __ .... _---------_.~------

,~r 1<)54, den 23. a'~·.go afsagde overfredningm'lævnet pt.l gr'undlage et.f mtlnrJt1liI 0[; okriftlig votering følgende
k e n d G 1. s e

i. DUren nI'. 1141/53 vedrø:'CundC'frednine af Ej ergsted kirke s omgivel (;-,e1'.
.... VEd dem af f1'edningsn'})vnet for Holbnk amt den 12. maj 1953 afsagte
~l::cndeJ.se p~ll:egf,es der ejendommen matI'. nr. 18e af Bjel'gsted by og sogn,

tilhørende fJ.'k. Martha Ander'son og Johannes Bernhard Andersen s81ydende
servitut:

"Bjendomn.en m~l ikke b8bygges eller beplantes med udsigtGødel'Bggende
'oeplantning~ ligesom der heller ikke P:3 arealet m&anbringes transfor-
rnatorsta tiorwl', tGlefon- og tolegrafu.1ast er og lignende eller' opsllttes

, ~~. V Rkure, udsalgstltader1 vogne til beboelse olIer opbeVaring af redskaber
,~ eller lignond<:-; skønhedsforstyrr-8nde genstande. Der m~3.i det hele ikke

f'o:n-;tu.gclsændringer i dGn nu b(jstf~Gndc tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for l:ldsigtcm til eller fr'a kirken, ligesom der ikke på

tit arua.L8t m:).drives virksoJthc;d eller iøvrigt foretages noget, der ved røg,
stoj, ilde lugt eller ubehageligt skue kan eenere kirken.

Dette sOivitutp&læg er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyg-egOl'38 08 b",.;plantning P:3 areal ,,~t bi beholdes.el I tilf:.clde af :Bndring af den nu bestående bebyggelse er ejeren
pligti.g ti:L at optage forhandling med naturfredningsnTvnet, hvis skøn
er afe;o1'\:mde for, om nybYGninger olIer omby~inger p~ det fredede område
rnq f'OI'UtaeeG, idet tilladelsen kun kan forventes meddelt, såfremt en
andcm p.laeel'ing 'vil medføre v~sentlige bekostninger eller ulemper for

I

"

8jel'ldormllUnndrift. II

."

Kendelsen ur af ejerne indnnket for overfr-edningsnævnet, som den
2~.• upl'i.l 1954 hrn b(")sigtige:t arealet ae; forhandlet med ejerne. Der
~~"'1.~ro""')8 enighed om, at den foreligg,:;nde kendelse kan stadf::estes med
dan ændrinG, at ejerne får lov til, såfremt huset skal fornyes, uden
forudg?ende godkonde2.fJ8 fra fredni.lgsnævn6t at opføre der, hvor huset

IØlV. Z:;J.' L~,~I.-j~b0l::.'J -:;;' d:" t; <.,;;J'J.i.'nrrd lieshus med udnyttelse af tagetage.

'li
,~
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FrGdningsn~vnets kendelse vil herefter være at stadfæste med den
eknforte .'endrine;.Et ~{Qrt nrQ Ho 107 visende det fredede areal er ved-

lvJftet næ:r-værondekendelse.
~ h i b u s t o ID m 3 s

I ~

Den ovenn~vnte af frodningsn~vnet for Holb~k amt den 12. maj 1953
afr.:mcto konciclse vedrørende fredning af Bjergsted kirkes omgivelser
8~,adf:X'stefJmed den af det foranstår.mde følgende :Bndring.

,J

Udskriftens rigtighed
bekrefte§.•.~f~~L--' .....«,

~ j/?./----:J'-<:::--
F. Graste

overfredningsn~vn~ts sekretær

.,"
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År 1954, den 23. aug. afsagde overfredningsnEvnet på grundlag af
mundtlig og skriftlig votering følgende

.. kendelse
~ sagen nr. 1141/53 vedrørende fredning af Bjergsted kirkes omgivelser.

Ved den af fredningsnævnet for Holbæk amt den 12. maj 1953 afsagte
kendelse pål~gges der den snedker P. Ohr. Hansen tilhørende ej~ndom
matr. nr. 48a af Bj ergsted by og sogn for's:3vidt ang:3r en br.1!mmei en
bredde af 20 m mod vest og mod nord følgende servitut:

fii "Arealet må ikke bebygges eller boplantes mad udsigtsødel~ggende be-
~]lplantiling,liges.om der heller ikke p~ a.realet m;!!anbringes transform8.tor-

~9tationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure,
... ,1 udsalgsstaj e:r, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller

ligne:;nde skønhedsforstyrrende genstande. Der m~ i det hele ikke foretages
~ndringer i den nu best:3ende tilstand, der kan virke skæmmenda eller

hindrende for udsigten til eller frn kirken, ligesom der ikke på arealete:3 drives virksomhed eller iøvrigt for'etages noget, der ved røg, stø j,
tildG lugt eller ubehageligt skue kan genere kirken."

Kendelsen er af ejeren indanket for overfredningsnævnet, som den
e' 24. april 1954 har besigtiget arealet og forhandlet med ejeren.

Herunder opnledes der enighed med ejeren om, at kendelsen kan stad-
- fæstss med den ændring, at der till~gges ham en erstatning pi 300 kr. med

s'I!dvanlig rente.
Fredningsnævnets kendelse vil herefter være at stadfæste med den

anførte ændring. Et kort nr. Ho 107 visende det fredede areal er vedh~f-
tet nærvær-rmde kendelse.

~ T h i b e s t e m m e s :
Den ovenn~vnte af fredningsnævnet for Holbæk amt den 12. maj 1953

.~ afsagte kendelse vedrørende fredning af Bjergsted kirkes omgivelser
_tadfæstes med den af det foranstående følgende Jlndring.
~ I ersta tning tillægges der snedker P. Ohr. Hansen 300 kr. med
l

I>i



2.
renter 4'/2% p. a. fra den 24. april 1954 at regne, indtil betaling sker.

P.o.v.
'" Q4~

Poul Andersen
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Naturfredningskonsulentens kontor
Køb.enhavn d. 17 - 6 - 54

By: B.JERGSTED
Sogn:

Plan nr. Ho. 107
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• K O R T S K I T S E
over

terrnin af BJERGSTED by og sogn.•
• T----------

,

fra
Viskinge•• til Stokke bjerg

I
III•

Målestoksforhold: ce. 1:2000. ø'(/j//l fredede arealer.

NaturfredniTIcsnevnet for Holbck amt, septe~ ber 1952.

•

•
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Anmclder
liaturf:cudningsnævne t

for Holbæk Amt.

II 'den stempel og geJyr i h.t.
lov r,r,. 140 af 7/5 1937, §33.

F TI. :E D rI I ]:J G S O V E R E N S K O ~,1S T.

,..'-

• UndertoGnede . B301'6Stcd sogns .lIlr)Je4ø:d4
e'rklwl~er sig villiG til, som ejer af mtr.nr~ 40e
af Ijcu,-gated by, 08 sogn at lade å. HI;J G~
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

B.1o:l:'8uto4 kj rke •.~

Fredningen har følgo::l<lL omfo.l1g;

De hidt il u bebyggede a::cealel'må 1.1d.;:eoebyg,'"EJ 8 .01101' lJeplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom dor holJer il~ke po. arec1.1el'lWllå anbringes
t ra.1sformatorstationeI'1 "Lele f(Jn- oe; tp.lc[Srafmn~te.c og lJ.gnonde eller opsæt·-
tes sku re, udsalgsstader, vognc t1.l be1)qol::jc eller opbeva:c'ing af rcdslcab8r
eller lignende f'k.mhodsforstyrrende gen.3tande. Der må i det he.le ikke fore-
tage p, ændrj nc;e r i don nu be ståencio t:i,lstt1.nd, der kan virlce skæmmende eller
hlndl'ondG for udsl.g'l;en +'11 eller f.t'u. kj.rlcen.

Denne o'rerl'JrJskolflst er lkkG til hJ.nd,H for, at den hidtidiGe ...... iIq

'" boylar.t llj ng u<'?l e J3ndolnlnlJll -::>ibfJholdoSi lige som jeg forbeholder mig ret
til at fonn:cgo nyb\'~l,i.ne(jr e~JGr'ofil1'Y<':injnger.

I '(;iJ.fælcc dl "~rbJ<:;l1J".L.:]r " Hor Ohlb'/gllLn:.;er el' jro~ villi/j til forinden
bygningQarb(jjde:.~n8 pE.b::l/:;:r;, u:, at forcl[l;[;:sB GGgnll1ger t,1.1 '50dkendelse for
naturfrednillgSl1<:0vnet , ide'~ bebYGGelsen f,} t -;.d slcn] llav3 et sfldant ydre, at
bebygceJ.son bedst Ml, liSi.- paGS01' tE ol~ive::'sornu og ikH:e unødigt hindrer

l

udsigten til eller fr~ ti~ken.



•

Sålænge det påg~ldende areal administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredni ngsnævnet
afgørelse om nyplacering af bygninger på JJII~~jorden og tillige om selve
byggeplanen for disse, for så vidt bygningcrne skal benyttes til ~~
~r."f!!lI9}t""'I"~ IC.~VO~~~"" ,,. kirkelige
formål.

Jeg er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min/fornævn-
te ejendom.dog uden udgift for mig.

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

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menigred srRdet'~

B~rsoted , den 21;4 1952
p'.m.v. Jacob J.tOl' m~.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 400 af B;jot'[;oto4 by, . 06 sogn ..

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes hcnlagt på akteno

Naturfredningsnævnet for Holbmk amtsr'ådskreds" den 21 /4 19 52
~ntsen.

Dot tu.t *08. at I'I'lII'Vl1IrOntlo1:r"'dn1DSstUbU4 'Uølrse. 10meømtut-
et1ttodle på e~ondommenmtr.nr. 400 at »~ørsste4 bf 06 Ø06D 40S .a følGonde
forbeholdt n:oe to s1notc afS1'l:l:t JIA ,:tte(lnlngøcwwnelcollløteb •• ete sUe (I... Al'!
Oy..ll'8nsk01lØ .... tz'a let.!'... -) udeA".

:fAovennokomatenø andea $~. tUtø~. 1 2•. deut." 4. 1iale, efter
t••• 4iQaeftl naamt tilbYGn!nGor m.v. 06 omby~ni~~erQ.

KU'kom1nletøriøt, dOD 23_ ..... 19 53
februar

p.m.v. • .b•
.... ær KftBh. ltelPe.

Lretl la1 unclbor, &bøh •• ". «eø 10/9 195'.
au8 tøl'nl ....
øv.tA.uK1-An4erau/.,

, "n" "I l. ",': ~ ...... , !.
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Mtr. nr. 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 ri G S o V E H E N S K o H S T.

Undertegnede. B3el'3Dtod ooona. IDØn1cbe4Ø1'64
erklærer sig Vill~til, som ejer [lf .1.111' JØl'ke~l"øm ød'V8Gt for
.., ..... 1l~Zl3 d T- _lf't lade "el....
dett~. frede fQr at sikre den fri beliggenhed af .

B30rasted kirke. ....
Are~let beskrives således: '1 J~ke:r1D8sp1e4Ø1ft (4øt optuldte

øol1Ø_>.

Fredningen har følgende omfang:
_~ø."".II •• arefl.le t må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantnipg, ligesom der heller nke p@lareale" må anbrin'ges
t ransformo.torstationer, te'lei'on- oe; telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogno til beboelse eller opbevaring af redslcabor
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tage s ændringer i den nu bostående tilst<.lnd, der kan virlce skæmmende'eller
hindrende for uds1gten til eller f~~ kjrken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
~"'tt).:.~'~"'·"'"

og beulant ning på eJ'endommcn bibeholdes, ligesom J'eg forhft~~er mig ret
ol; ~~~~~A\lU·..L .•

til at foretage nybygninger eller ombygninger"'~f'lø~"lII'"
".."r,.~:~'" •

I tilfælde af nybygninger e :~~r"~~~bygftinger er jeg villig til forinden
bygning sarbe jderne påbegY3~~}la:t""rorelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet'w"ltdeft" bebyggelsen alt id skal have et sådant ydre, at

, 1J1J:~!~

bebyggelsen,~~dst'mu ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigt.~~~t1i eller fra kirken.

___ r,""fr,-':t
"

"I
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JOb er e nig i, at ovonst&ende fredningstilbud tinglysos Få min.fornævn-
• 1'...!t.~f~~'i0l8'J~'~Il""1j. ,.lt-'" 'I \ ,

te e jeudom .dog uden udgift for m~ge . ~""...... ,,,,..,.,.,,,,I!{ .. t~_1lh '
~iI"t."'l\~'j(l~~

M.h.t. pantegældz..J~~'t'ttfr:" og byrder honvises til ejendommens blad
..,. ..II""c~~

ting~--'-
På ·tale berettiget er naturfre.dningsnævnot for Holbæk amtsrådskreds og

menigha d sråde t.
, den 21/ 4 1952

3a.oob Petøraori'. '

~t naturfredningsnævnet modtager og godkender fa ranstående fred-
ningstil bud, be stemm.as .Q-.e''!l'J, '~'å~"'':f:t't3-e1'1t'n'lfe'n:'V'1i';·:;}~:r·E{·~t"f9:'sE;,)'p~~""'~"";.~"i',,;

" ',""
mtr.nr. " _,et." ,af ... ' _'0 ' .. '. ,- • by, ' sogn.

Det fr~d,~de 'are!i{e;' 'indtegne t på vedlagte kortskitse , af hvilken en
~ ....~~i1iii~·jld';;'W"'''''~-~:lH'l'~q,V ....~-:iIlJ$):!,/<,.~,~;'t'1i;ll:l'l'lu\\' "g.; u.I:Ja:r"G De e s ne n ag li pa aK"GS7I o ", '" \,-4,",1 ''o
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Naturfredningsnævnet for Holbæk am~srådskreds,
f'.YøUer.

cat.

den 21 /4

•
,. ~
I

.
~d . , : . • 14/11 :4953.
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Civildommeren i Næstved // 1!r1k 8, Neerqøur'
~o L.\o.oa

,INDG'AE't

2 9 SEP.. 1993

Dato: 3o. sept . 1993

Sagsnr·:F. 33/1993
'civilretten iNæstved

Ved skrivelse indgået den 9/6 1993 og senere har De på Bjerg-
sted menighedsråds vegne ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
2 sekundære bygninger til brug for graveren ved Bjergsted kirke på
matr. nr. 18 ~ Bjergsted by, Bjergsted.

Ejendommen er omfattet af deklaration om kirkefredningen og
tinglyst den 18/9 1953.

Roskilde Stiftøvrighed har den 20/8 1993 godkendt projektet.
Vestsjællands Amtskommune har den 26/8 1993 bemærket:

" Ejendommen ligger umiddelbart øst for kirkegården, og er omfattet
af deklaration om fredning af Bjergsted kirkes omgivelser.
IfØlge deklarationen må arealet blandt andet ikke bebygges eller be~
plantes med udsigtsødelæggende beplantning, og der må i det hele ta-
get ikke foretages ændringer i den bestående tilstand, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

ti I tilfælde af ændring af den nu bestående bebyggelse er ejeren plig-
tig til at optage forhandling med naturfredningsnævnet.
De nye graVe~f~ciliteter der tænkes opført i traditionelt, hvidkalket
murværk med tag af røde vinget~gl opdeles i 2 bygninger. De placeres
sydøst for kirken.
I forbindelse med byggeriet nedrives 2 bygninger. Den ene, (den på
matr. nr, 18-c) er omfattet af en verserende sag om lovliggørelse
af garage, brændeskur og drivhus.

- Amtskommunens landskabsafdeling finder herefter intet at bemærke til
opførelse af de 2 graverbygninger som ansøgt, idet de ikke anses for

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 73 10 10
kl. 9.00-12.00
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