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Mtr.nr. {i~n'vP;~~Kt REG. NR.lYjp~~
~ 't~ek11t. by oc oocn. Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.
IjV.'- S2J

Uden stempel 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 8ft. J'øo11errterdra lDutloeD 04 t~u~ Iø:.adOon
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ~
af 'a11.'~). by, 08 sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

. feuøkUt1e kirke.
Arealet beskrives slUedes: .nen lyd for kirken bOSfQ1leot af 81lltnkelo-

'Qilet IIOcl øat OS~~otlllOd Gad oc wst_

Fredningen' har følgende omfang:1II51.,!rll"',~8'II areal etmå ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il;ke på areal~ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt.
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende. genstande: Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
h1ndrende for udsigten'til eller fra kirken.

J'6 torbohcJi!er mB ~ ret tU at oprette eD frustpl_ .. p4 oten1et. I

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at'den hidtidige ~
~beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage l~~~lI .... ~mJElM~ B1PlaIitD1neøl'.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig"til forinden
.. . .",~j .....~.~ ~bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge t~~jnge~til godkendelse for

\r:-'JJ;;1s,i"
4~t:' 1~"\l1naturfredningsnævnet, idl?,~..~b.c,9ygge'rSenV'altidskal have et sådant ydre, at

bebyggels.e:l],.,Jleds-'t;~iiiuligt"passer til omgive lserne og ikke unød igt hindrer
4"~;Vf

ud~igt~n til eller fra kirken.



\

Jeg e! enig i, at ove~st~~nj8
te e jendom. dog uden uc.\g:i..ft ~"':' ['\:"5

M.h.t. pantegæld, soryi'ul:ttc:-
tingbogen.

Påtaleberettiget
menighe dsråd et •

er no.~urtredningsaævnet for Holbæl~ amtsrådskreds og

fro'hungsi,lbud tenglyses p~ min fornæt
\

r~ oy~der henvises til ejendommens blad t
\

\
\
\

•
YaUeWde den .? 1.. 19,a

~ 1rIu4sen ~ f.ml'sb-d Køaaaea.
Idet naturfredningsnævnet mo~tager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 9a af YfQ,l.~d. by, OS sogn.

<'.:r- • '''~

",,,,;Detf~edede ;rit?ol"oer -ind~:~6.!Jet·-på,.._-v~l'dlagtekortski tser- af hvi-l}can."G-n-.
genpart bed~~1agt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holb8k amtsrådskreds, den T/4 19 52
f.I ..U••

at.

Ir,ne IJ1røbtnc s,. kbot •• v.
'eD 211' 195'

8kovatanVBo1øt. t?

•••
" '
,'" 'I ,\ ~...~...,:
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K O R T S K I T ~ E
ove:!'

'terrain. af VA:lJIÆKIL:i)F':.Jy o .g soen.

Målestoksforhold. . ;f" I.ca. 1:2000. Ii/Ih1///11 : fre de de arealer ~

Naturfrecningsnævnet for H Ib .o ["'l, am J_ l t
o • li, o ~ ober 1952.



,-...z=='-'-II Nu.nr.

, f
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lJtjVi'';Ah r
2& v ',lJ,lDkll :~oby o.: Go~n.

A n m e l d e rI
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.
REG. NR. ~b8!J .

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.140 af 115 1937,§33.

l... F R E.D N I N G S O V E R E N S K O M S T.~--------------------------------------
Undertegnede Ya11«k11~e-Dørro kalmune

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 2a
af YaUekUdo by, 08 sogn at lade ••• ål••
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.
*'øeD""'Fi'I.'I'il .,'tiJ·hiil
Analst be4hr1". a\l'3Ø.eaJ ~. aa1'4<t 8ko1.e1Dd am.-d tor lllrkeo OG'.et

fat' 1d.:rll'aa.

e
•e

Fredningen-har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areallr må ikke bebygges eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il~ke på areale ~må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller' lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i'det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tirstand, der Ran virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

" ... Halome mll.'tko qbnø;eø lIlt!Ultr1el, 8te~_.e1181"U""
lustma ftl'kaollbut •• V1 fOlbehQ16er 05 "" til eventuelt JlI arealerne at
stflbriJJp a1~r~CDehS", a1t!el'8l'Ofltebolt,ser.ak. ellel" Ql)cJft bJ~e.l' tu

~ otlelitllse tordl. uet 'J~ØrtlG8 p1aouus forf.ft~enab1 so6kendoa at
Il!ltur'fJ'laø1ae~et.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at d~ hidtidige ~il!~f~,*
~beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom ~~rorbeholder ~ ret
til at foretage nybygninger eRrØ_ii'~.~t 11:'. onAtor.

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.



\
\

\
\
I
\

•
Jeg e~ enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornæ~

te ejendom. dog uden udgift for mig.
M.h.t. pante gæld , servitutter og by~der henvises til ejendommens blad

tingbogen.
Påtaleberettiget er na~ur~rcdningsl1ævnet for Holbæk amtsrådskre9-? og

menighed srådet •

'o11.Wd. . , den .1/4 19·92
P.8 ••• lobe. Dmlls 'otel"$ttl. 1m4.

Idet naturfrednings.;arma G mo~tager cg godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at ~red~1ingen vil være at lyse på '1
mtr.nr. 2A af 'faUelUao bYl 08 sogn.

fedede,. :Fr;er in~r:;qet p~",ooi!1gte~ •.~~tse·r~.aeJ;;.h.y,jJ.kerr--.Qn
/. ~_4:"

genpar b 'henla. ....~L(~Qn.

Naturfredningsnævnet for Holb:=k amtsrådskreds, den ..,/4 l~ l~
f.leller •.,-

1,71'" '''''iN a~.Wtlat. a.y.
. ae. ni9 1952.

$ko.~"(tJo18~.ft'
e
••



-----------
A n m e l d e. r:

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

F R E D N I N G S O V E R E N S K-O M S T.

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

REG. NR. Y~ 8~

7fy -1>'1~--------------------------------------

•
Undertegnede .buo03el' Jmon l.\l8U8t Jorsem.

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 19&
af 'QUilW&t by, OS sogn at lade -et
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

'aU.ek11c1t kirke.
Arealet beskrives således:

areal af

e
ti

•

Fredningen·har følgende omfang:
DEI...... U."' .. areal ~må ikke bebygges eller b~plantes med udsigts-
edelæggende beplantning, ligesom der heller il,ke på areale t må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, v~gne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-, .
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

J)1'1~act. aor Usser pi &realet DAfOStlenlSS8' ece blMU..

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den~~~dtidige bebyggelse
l'PlI!;.,4;.'1

og beplantning på ejendommen bibeholdes, lige~·~eg- forbeholder mig ret
-~.".,.

til at foretage nybygninger eller om~ni~ger.
-~. -..-y....':I-I tilfælde af nybygning~!ler ombygninger er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påb n~s at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnæv l idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen~~st muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
UdSi~~'{l eller fra kirken.



\

\

Jeg ~r enig i, at ovenstå~nde.fredningstilbud tinglyses på min
te ejendom:dag uden udgift for mlg,

M.h.t. pantegæld. serYit'Lttter og byrder henvises til ejendommens blad ~

.
\fOrnævl\,

\

tingbogen.
Påtaleberettiget er n~tu~fredningsl1ævnet ~or Holbæk amtsrådskreds og

menighedsrådet. 'au.~~ den_ TI 4 1952
!.\lpet .'.8811SCD.

Idet naturfredn~ngsnævnGt m00tager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr. nr. 19'!& af 'f'J.l&~4. by, 04 sogn.

I

De,t fr~.Qed'6-\areal er j"ndtegnet på vedl~.gte Kortski tsa..;"",..a,;f;..-hv-ilken."a·n,.-.",z_-
.L...--/ ."- \ ~"""""" ~..$_ngenpart bedes henl§:.gt,....~·akten;~.......... "~.~

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den ?/. 19'2 l
~. 1tt11e1'.

llet.

'Jet. 11bbUsø sS. ""' ... .,.
d. n/9 1952.·
stOVl41"6/Bo1at. '"

. .= 1 -::r~,
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A n m e l d e r:
2&' VI1UeklMa by O: cocn • Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

----REG.NR. yb6S

~Y'-/~Sb
F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.~-----------~---------------------------

Undertegnede . VeUekUdo brusefOraD1r.c
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 2at
af Yc11eld16e by, og sogn at lade
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

'c4leWcl. . kirke.
Arealet beskrives således:

et areal af

Fredningen har.følgenae omfang:aI8IS.,.,.,I ........ ~Teal.t må ikke bebygges eller b~plantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale' må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til bebo~l~e eller .opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende gen~tande. Der må i 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 hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg for~~hø!~~r mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger. ~~

'N""""I tilfælde af nybygninger eller o~9.~€tlrngerer jeg villig til forinden..,.,..,.,.
bygningsarbejderne påbegyndes~~tr.f6rciægge tegninger til godkendelse for

4",··1(~

naturfredningsnævl}~.'#J"...-ief'({'E·bebyggelsen altid Skal have et sådant ydre, at
~"~",..,,,beb~~g~~~edst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

udsigten til eller fra kirken •



\

Jeg ~r enig i, at ovenståBnue.fredningstilbud tinglyses på min
te ejendom:dog uden udgift for mig

M.h.t. pantogæld. ser,ituttcr
tingbogen.

Påtaleberettiget er n?-tu~fredningsl1ævnet ~or Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

\
\

i

\
fOrnæV\

,
og byrder henvises til ejendommens blad i

,auekU~.. , den_ "14 19 52-
J.qwJ,.J.I'a.eøsen.

Idet naturfredn~ngsnæ'vnGt moGtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, a'~ fredningen vil være at lyse på
mtr. nr. 194 af Vc,uzW4. by, 04 sogn.Df f~.Qed'S\areal e;..",,;i,.ndt,egnetpå vedl~~te Kortski~~-".,,,..aP.-hv-ilken_..B-lF""·"'~-··,
genpart ";des hen!~e;t.t"-ptakten~~ ,....~

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den '1/4 19 52 ~--
t. IaUer._t.

t-pt. 'JtøbUø 8~. tbn... y.
~. 21/9 1952•.
~a/ao1at.'tt

e
e
e

," l ~.~~

~ 1', '.,
• l
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04685.00

Dispensationer i perioden: 04-06-1986 - 26-03-1991



-(
\ ,. rI.
. Fredningsnatvnet for Vemi_nands

amts nordlige fredningskreds
odr. eom-rkontor.', Sofl .... j 4, Holbllk

• • • •• ar. (II) a a 11

4 JUNI.

nt:bAtnYb?~- 19

IJa~·
'~~t,(iJfb
C?e; f/cm?u1.

I et hertil af

Modtaget i fredningsstyrelsen
Fr. j . nr. 64 B /19 86.

Til fredningsregisteret
til orientering Y. /c/. bj -fb

Vestsjællands amtskommune oversendt andragende

~ 6 JUNI 1986

•

har De på vegne menighedsrådet for Vallekilde kirke ansøgt om til-
ladelse til at opføre en bygning til graveren på et areal af matr.

(

nr. 2 ~ Vallekilde by, Vallekilde, beliggende umiddelbart øst for
kirken i overensstemmelse med et medsendt projekt •

Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornØden i medfØr af den
på arealet den 27/9 1952 tinglyste fredningsoverenskomst.

tit Det fremgår af sagen, !! bygningen agtes opfØrt i tilknytning
til den i 1985 opfØrte redskabsbygning og containergård, hvilket
projekt blev godkendt af nævnet den 29/6 1984 (Fr.j.nr. 68 B/84),
~ den eksisterende bygning til graveren ved kirkegårdens hovedind-
gang vest for kirken agtes nedrevet,
og !! amtets fredningsafdeling ved sagens fremsendelse hertil har ud-
talt sig som det fremgår af vedlagte kopi.

Under henvisning til ovenstående meddeler nævnet herved til-
ladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det forelagte projekt.

, ,

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgØrelse inden 4 uger
fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages tiloverfredningsnævnet
af de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder, samt at næv-
nets tilladelse ikke må udnyttes før efter fristens udlØb.

Jørgen Skude
sekr.

Arkitektfirma A. Monrad Hansen I/S
Kalundborgvej 95
4300 Holbæk.
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I

•

Frednlngsn.vnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, SofleYeJ 4, Holbæk

tlf.nr. 53 43 42 11

. REG. NR. L.t G8 S "eJeJ Modtaget I

Kqll til or1enterlllO 4300 Holbæk, den I 8P.,.og Nab&t)Maen
~ ,

2 APR. 1991
Fr.J.nr. IN B /19 90

AngAende bebyggelse på matr.ni" 2 a Va11ekilde by, Val1ekilde, beliggende _stf;r

Va11ekildekirke, Dragsholm kommune.

....

Ved skrivelse 4/6 1986 (j.nr. F 64 B/86) meddelte Fredningsnævnet Vallekilde
Menighedsråd tilladelse til opførelse af en bygning til graveren på ovennævnte ejendom

i tilknytning til den tidligere opførte redskabsbygning og containergård.
Tilladelsen blev meddelt i medfør af en på ejendommen den 27/9 1952 tinglyst

fredningsoverensko mst.
Ifølge overenskomsten måtte de hidtil ubebyggede arealer ikke bebygges eller

beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, og der måtte i det hele ikke foretages
ændringer i den da bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for

udsigten til eller fra kirken.
Tilladelsen af 4/6 1986 er ikke blevet udnyttet.
Ved brev af 27/8 1990 (j.nr. DA 815) til Vestsjællands Amtskommune og af

Vestsjællands Amtskommune videresendt hertil har A. Monrad Hansen I/S på vegne

menighedsrådet ansøgt om nævnets tilladelse til ændret projekt til bebyggelse på
ejendommen bestående af en forlængelse af redskabsbygningen med 3 m samt en
bygning til graveren opført som en tvillingbygning hertil. Facaderne af brædder male~

hvide og taget bliver røde tegl.
Vestsjællands amtskommunes landskabsafdeling har ikke haft indvendinger mod det

ansøgte.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte

fredningsoverenskomst, jvf. naturfredningslovens § 34, stk. 1, for sit vedkommende den

ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt på vilkår, at den
eksisterende redskabsbygning ved kirkens vestlige indgang fjernes.

I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer •
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening, der alle herfra er underrettet om afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb, jvf.

naturfredningslovens § 58.
Nævnet tilbagekalder samtidig de

II
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 12.L~ j"l - 000 ~

Akt. nr. l
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