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FREDNINGSNÆVNET>

l 1



Anmelder
Naturfredningsnævne t

for Holbæk Amt.

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

f

F R E D ~J I ~; C S O V E 11 E N G IC. O L1 S T.-----------_._-_._------------------~------
e Undertegnede. Ubb, ooc;noltkl

erklærer sig villig til, [;OT:1 ejor nf mtronr. 14
af UboZf by, 0(1 sogn at lade
dette mtr.nr. frede f GI' at sikre den fri belig~enhed afe Ubbg .',. kirke •-~

Fredllingen har følgende omfang:
De hidt il u bebyggede areale" må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-.
ødelæggende beplantning, ligesom der holler ikke på areale t må anbringes
t ransformn.to!'stationer, telefon·- og te:l~grafmaster og lignende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevarinG af redskaber

"ller lignende skønhedsforstyrrende Genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestL\.enc'lo tilstnnd, der kan virl'8 skæmmende eller
hindrendo for 'udsigten til el10p f;:',_" ldr)i;:en"

li
I

Denne overensk~mst er ikk~ til hinder for, at den hidtidige bebygGelse
og beplant ning på ejondommon bibeholdes, liGesom jog forbeholder mig ret
til at foretage nybygninGer eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger e ller ombygninger er jeg villiG til forinden4tygningsarbejderne påbogyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
I naturfredningsnævnot, idot bebyggelsen alt id skal have et sf.l.dant ydre, atl~ bebyggelsen bedst mu ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
~' udsigten t::'l eller f::..'akirken.

/, i



Je& er e nig i, at OVGnG~Qende fredningstilbud tinglyses på min,fornæv~
te ejendom.dog uden udgift for mig ..

M.h.t< pantegæld, servitutter oG byrder henvises til ejendommBns blad i
tingbogen. 4

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk- amtsrådskreds og
menighedsrådet o',

Ubbr ,den. 2'1/9 19 51
Xhs.1t. e

Peter· ~1elæn.
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-

nj.ngstilbud, bestemmes det, at fredni.ngen vil være at lyse på
mtr.nr. ,.. af UbbV by, . OS sogn.

0~reI. et;areal ot!l"4-ndtegnet:Pi?-_):ve(ii;';l~;ta;M~~.,ll.G~.lrNiltW,""ih;V'Ji"'l'ke·n en
,)5"-<1 ~ • ,"C"genpa t e s h l ltJIi" på aI~.!1Jh-~'v"~";,

l.
i

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den ft'I /,.... ,IIft.

:L,.". : ....umborg Ilt.......... deD 14/12.1951 •
...•x.una~.r-.l ø. .In.



Anmelder
Naturfrudningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

f,o

,. :B' R E D N T ~ G S O V E R E N S K'O M S T.

erklærer sig villig til, som ejer af mtr8nr~
af .tnj~~Y' Of: ~~by, sogn at lade ~"n"1t'""I"'"'aT~

dette mtr.nr. frede for at sikre den fri bGlig~enhed afe Ubb:/ kirke.
~~~~~'-~o~~~

Undertegnede. ~w~nd Knrl Cl:lri~tof'Zet'oenD6c

Fredningen har følgende omfang:
De hidt.il u bebyggede areale·må ikke bebygges eller beplanten med udsigts-

o~ ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealeZftlmå anbringes
f· t ransformntorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-

tes sku ro, udsalgsstader~ yoene til beboelse .eller opbevaring af redskaber
jo .eller lignende skønQ.ed~forstyrrende.[Senstnnde~ Der må i det hele ikke fore-
(I ,

tages ændringe::.~i den nu bo i3tcumdotilstzmd, der kan virl<e skæramende eller
hindrende for udsigten til eller f]~ kirken.

Denne overenskomst er iklæ til hinder for. nt dAn hidtidige bebyggelSE
og beplant ning på ejendommen bibeholdes, lieesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygnineer eller ombygnjnger.

_ I tilfælde af nybygninger e Iler ombygninGer er jeg villig til forindel
· bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for

naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id skal have et sådant ydre, at
bebygGelsen bedst mu ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



Jeb er e nig i, at ovens~ående fredningstilbud tinglyses på min,fornæv~
te ejeudom.dog uden udgift for mig.

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

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk' amtsrådskreds og
menighed srådet o

UbbV "den 271 9 19'1
bl0hr18toftenea. e

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ntngstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr"nr. OGO af Ubbl1 by,. Ob sogn.

Dr t ~;Øch'~'de\areal ,~,~.,-inatagne t ~.~,.y~,e.~~_~~~...1;q_:r,.:t;fil~;k*,seJh'~'-f>'VNh'\r1:J:·ktrtr·"e n
genpatlt-··-'[>edes he :Qlaa:ti··~f)å akte,l'L. .."",.-.•'.~-~ \~~'

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den eøl 9 19 51_ntø..
I -

Lrøta1alunclbo1'6 Dat ..... clea 14/12 1951.
1W.JAøI4-ADd4t •• '; ø.1Ia.

f
I.

j'

"
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Anmelder
Na turfr<Jdningsnævne t

for Holbæk Amt.

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

F TIB D N I N G S O V E TIR N S K O M S T.---------------------------------~-------
Undertegnede. ~~~ . .

• . • . UUiJi! .tlOcnoxf. clerklærer Slg vllllg tll, som eJer nf m~r.nr~
f b ~s et uo~t~!.J.~721cJ;;S: t l fa U~'b . y, sogn al.>.Lane- e li area a

dette mi~.~rv frede fGr at sifj~ den fri beliggenhed af ,.~øe ... " l~l'rke •V;"l...iJ ..
Arealet beskrives sAledes:

P('..1"k0l1$J1GSD1~:doonm:-~:tlCi~'VO~jt~1fra
Ubby til ztlovb9" OC <1en oot11(;0 I::tX'!'toctt'X'uanmr.

,
e
• Fredningen har følgendo omfang~

~~Hlttittcj& u;reale t må ikke bebYGC':G8oller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale må.anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og l:i.lnende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redsko.1Jore eller lignende skønhedsforstyrrende gen~tande. Der må i det hele ikke fore-
tage s ændri.nger i den nu be stående tilstand., der kan virl<e skærnmende elle r
hindrende for udsigten til eller fla kirken.

..

J .
Denne overens~omst er ikke til hinder for, at don hidtidige bebyggelsI

og beplnnt njng p5 ejendommGn bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eJ.ler ornbYt'.~n~.nger.e I tilfælde af nybygninger e 118:' ornoy~:p,1j..nf,"e'r"·'(Jrjeg villiG: til forinde

~ bygningsarbejderne påbGg~"ncG;J0~t'~1',f·(II-fE'~·r~j[~[-S~'teCl1illger til godkendelse for
;f.ll'PJ':"'YA

naturfredningsnævnet, i(l.g,It.oI!'~~byggelsons-lt l.d s1::::11h8.ve et sådant ydre, at
,.;:.1,,1;>

bebyggelsen ~,5l--4-s-t""'fflu>"11igtpassar til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
,,",-

_,&t1l~"iwJ1J:tg.§~gten'-'ii1eller fra kirken.



JOb er e nig i, aL o'veDo~~ende freGninb~tilbud tir~lyses pR min,fornævn41

te ejondom.dog uden udgift for mlgG
M.h.t .. pn.ntegæld, servitutter oG byrder henvises til ejendommens blad i

tingbogen. -
På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og

menighed srådet o
, . den ';!'/ I g
I)..a..v•

l'eter Niel~ft.
I~ naturfred ningsnævne"s moJtager og godl--::eJ.1derfo ranstående fred-

ni.ngstil bud 1 ~~~9,~M~$.'ril",,";t'-'\ll'V'æ~,~~~~'~'tV-:på" '),,-:.."'"
" '

mtr.nro ' - "'åf"' by, .
De~ fredede areal er ind tegne t på vedlsgta kortskitse,' af hvilken e n

'~A~~1lll~'~A-~ ,~_l"O+g8npdI'IJ" ueut;;:j' 'T11;;;H,J.;q;,"IJ'·'·P~\~~~~~ii'~m:",''';\"",.,.

19'~ e

sogn.

Naturfi'edningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den 'IJ/ 9 19 53. •
....... ftt .....

, .

I
'I,
i
)

'"i
l,



iU lI,L' • Hl" a A !J III \:j .L lo. C; .L

Naturfrodningsnævnet
for Holbæk Amt.

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

• F R E D 1\ I i;; G S O V E R E N S K O ~'1 S T.--------------------~-----------_._-----~-
Undertegnede . ~r'&.K:rict1I'.1b ,lt10100o.

erklærer sig villig til, ~orn ejer :.:.f mtr.nr~ 20
Ubb:r bYl OG sogn n.t Inde (_1_.'88

mtr.nr. frede fGr at sikre den fri bel1ggenhed af
kirke.

af
dette

t'n'1 ,\
f'I'1~I

Frednil~en har følgende omfan~:
De hidt il u bebygcede arealet' må 1kk8 bebyg{:,es eller beplantes med udsigts-

ø

ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealeJUemå anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes sku re, u§salgsstader1 vogne til beboelse .eller opbevaring af redskaber

II' "" ti •

eller lignende sk.ønh~edsforstyrrende gøensto.n~e. Der må i dot hele ikke fore-
tages ændr:i.Y1g'eri den nu be stående tilst ..,nd, <Jer kan virl'::A skær,1menc1eeller
hindrende for udsigten til ellor f L_ kirkon.

Denne overenskomst e~ ikko til hinder for, nt 6Gn hidtidige bebygGelse
og beplant ning på ej3ndommcn bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygnine;er eller ombygnj.nger.

I tilfælde af nybygninger G ller ombygninger er jeg villig til forinden
eygningsarbGjdel~ne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for

naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen al t id sko.l have et sådant ydre, at
bebygGelsen bedst mu ligt p8.s:.>er til olT;givelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

ti" \



Jer, er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyse s på min, fornrevr:
te ejendom. dog uden udgift for mig.

M.h.to pantegæld, servitutter oG byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen. I

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighed sråde t~:

Vbbr ; de n W 9 19 $1
X:rlfJ';;S:r)ø tlielseth •Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fa ranstående fred-

nj.ngstilbud, bestemmes det~ at fredningen vil være at lyse på
mtr onr. 2C af trbbt by,. Oa sogn.

Det ,fire de.9.9",;"'8;'eal e r;1,o$'i'ffCfJtc gne t pp.;.;-}'}€I,d;l·ag~-t&'~Jlk"9:æf,to&k,~se~~r,1iQ~'t,h~il'ken e nri o?'::i'l" .;J" ~# . "~'11,

g8npartl:::;~~ hen1~~å aktEi~,li)",ø""

Naturfredning snævne t for Holbæk amtsråd skred s" den-.-at_.
4rr 9 1951

:Lvøtt lala"." a.."....., 441ft 14112 19,1.
SY.'lItøtd-A84e-..n/ l1l.b.

'.'" ......... ,>J



Anmelder
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt•

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

~' TI ]i; D :J I ~'J G S O V ]j 1: E N S IC O id; S T.

ti Undertegnede" ~loten Chr1~e7:~SOn
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ab
af Ub'Q:1'. by, 00 sogn at lRde ~~ ••
det~e mtr.nr. frede fGr at sikre den fri belig~enhed af

tt: UbU1 kirke.
11: ~

Fredningon har følgende omfang:
De hidt il u bebyggede areale rm3- ikke bebygges eller beplnnten med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale--må anbringes
t ransformntorstationer, telefon- og telegrafmanter og lie;nende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne tiL bl:aboelse eller opbevarinG af redskaber

~ tteller lignende skønhedsforsty~rende genstande. Der må i dot hele ikke fore-
i tage s ændri.n.qer i den nu be sttLemlo tilstz1.nd. uGr kfm viJ.'b'J skæmmende eller
~:' hindrende fo; ud3i~'Gen t:Ll (:dler L"J. ki.rken:
~, '

l~til

\~
I

I;,''I
,Ii
~'
I

,

Denne overenskomst er ikke til hinder for, nt den hidtidige
og beplant ning på ejendomlnen bibeholdes, liGesom jeg forbeholder
til at fOI'G"tage nybygni.nger eller ombygninger.

_' I tilfrold8 af nybygninger eller ornbygniYl1Serer jog villig til forinden
"bygningsarbujderne påbegyndes at forelægge tegningGr til godkGndelse for
naturfr-edniY1r;snævnet, idet bebyggelmm alt id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bodst mu liGt :pa~:;:Gr til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra ki~kGn.

bebygc;else
mig ret

'"



Jeb er e nig i, at ovenstående frooningstilbud tinglyses på min,fornævr4
te eJendom,dog 'uden udgift for mig ..

M.h.te pnntegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i

tingbogen. t
På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk' amtsrådskreds og

menighed sråde t ..

Ubb, , den,:tI (, 19s1
Krtoton 1t1~1.n.n... ••Idet naturfredningsnævne'~ modtager og godkender fo ranstående 'fred-

ningstilbud, bestemmes det" at fredningen vil være at lyse på
mtr ~nr. 2b af UbbU by,. Øll sogn.

Det fre ~,~.de'"are al er _ind'je gne ~".opåvedragtej"~l{o:t';&~,ik~'''~\ •.>l.~;t.:~l;+~~l,k(il..n en
g8npar~, .....JJÆd'e·'shenL~.);i,)r~.ps.:·~kte)tl.f"·\'.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den tf/9 1S51 411_n".......
Lret. IaltØdborø ............. 4a. 14/12 lt51 •

.. •'JAmd.-Øh .. ø/AI.b.

.. " f I, ,~ "'!'l.~ . '.,.~.. ) '. r•
• ~.. .I ' ... \,

'~'* ....



FREDNINGSNÆVNET>



Mtr. nr. Anmelder
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

F 11 r, TI :J I ~; G S O V J~ r.. E :N S IC O E S T.

Undertegnede. leen I1bbe U. t~ototl
erklærer sig villiG til, som ejer af mtr.nr.
af U" ~. . by,

0~ Oe
dette mtr.nr. frede fQr at sikre den fri

-U'b:::'~ kirke •
~es således:

" ....~

16
sogn at lade

beliggenhed af

Fredningen har følgende omfang~
De hidt il u bebym~ede areale må il<ke bebygl~es eller beplHntes med udsigts-
ødelæggende beplantning, l"iges;m der heller ile'ko på areale ftIilå anbringes
t ransformatorstation'er, telefon- oe; telegrafm8.ster og lignonde eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vo{-r:TIetll beboelse ellGr opbevaring af redskaber

tteller lignende skønhedsforstyrrende eenstande. Der må i det hele ikke fore-
tage's ændringer i de"n"mt be stående" tilst[1,~d, der kan virl\e skæmmendeeller
hindrende "for udsigten" til "eller fl'd kirl<en.

",

TIenne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplant ning på ej3ndommcn bibeholdes, lieesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger._I I til::ælde af nybygningor () Iler ombygninger er jeg villig til forinden

'bygningsarbejderne påbeeyndes at forelægge tegninger til godkondelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen al t id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

1.V1"~~ ,



JOb er.e nlg i~ aL ovonsu~cndo fredningstilbud tinglysGo på min,fornævn41
te ejendom.dog-uden udgift for mig~

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

På tale berettiget er natur+redningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet .-

, den. lt> 2 ~9 52
l~bboNmeted. el

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. ld af Ubb8 bYl . OG sogn.

Det fredede areal er indtegne t på vedlagte kortski tse,1 af hvilken en
gsnpart bedes henlagt på akten~

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsråd skred s,.den 10/'
...''''118''.*.

"vmw.abOl'C nd ..... 4ell 11/10 l"' •
.... :LtaM-AIId.nøI .....

• 11/11 1"'_
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..,
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Mtr l, n:co l-tnm\:~J...uv.L

Na turi'J:'odningsnævne t
fOl:' :-101bæk Amt.

U0an G~8~pGJ og Ge~yr i h.t.

1/ R r TI n I tJ G S o V E H E N S IC o H S T.

Undertegnede. Ubb, meniC~4~d
e:~kl[prer sig villic:; til, som ejer af mtrl>nr~ 1a
af . Ubb1 by ~ OlJ sogn a t lade G t Clreal af
dette mtr~nr. f~ede for at sikre den fri beliggenhed af• . Idrl,e " ,

A:::-eCl] e L; '~.)(J~~kri.ve s .såluc1o s; l'mGt«Ørderu;.~hnve OG c;t\xtdopl.n4a ttor'~l oc
~ at for ItUtkon ~"'it p~ete8!rd.ftø 30rats.l1SSlt.nae noN for ldrkea ~~
af b1W jon mød øst.

:F.rec1~lingo11 l~C1.r følgende; c·m:fanc;~
De hldt ii u tebyggede aree_le .rl1fi ilcl<.c ')O[)~7{'ra8 'Jll~'r i)0J)J_;mte~) med udsigt~.
øde lægge nde bep:_8.ntn:.nG ~ li.';':; 80\":1 elo:' 1IC;.LJ_8 i' :Ll(lre ·l)~). ar8 al~ må anbringe s
t I'8J.1sform8.'Go:!:'stat:Lone:c7 ·"31e.;:,,D-· og .1.,'7-: 01.:';.raimD.-rto.r og li,gnende eller opsæ1

ces s1m ro, uc1salg:Jsta(1er\ vogne til bebo::;i.~;o el'l'3!' o-poevaring af redskabGJ
o ller lignende skønhc"d c:f:'or.styrre nde genstanSo" iJ)eT mi.\, i do t hele ikke fore·

tage s ær:dr:i nGe::' i de!"l r~u bo .stLl.e\lde ti] stnnd 1 de:,.' ka:c1 vil'ke skæmmende elle r
hindrende for udsl8ten ~ll ~llGr 'fi~'kirken.

:;)en'10 (;Vt';L'en~31(:0111S'~ (:-)I' }.·i{Kt' '~it hLH}er f()r~ nt elen hidtidigo bebygge:

og bo::)lcu.~ 1 11':. 115 e;;3nl.~o_:l!n(]n ',):.ooh")ldosJ ligesom jog forbeholder mig ret
Y",;/U'j C"\ Ll:{'\J ::' (] J J e; :," 0CltY:~sninge r,

l

,L[ '.l~rbYt~(}.J'-:(~';(Jr l ~_lu:c oJibygnin,'.scr el' j"g villig ti.L forind
bygn ing sn,1'b'J j (J c.: ~n t1 U "P CLbo E:'nC C':; [t'~ f o re læg~~(J 't G ijn illg'.) l' t ~.l S; od 1-:0 m1 p, lSB f or

naturf."'8Cnil1e;sn::evne'c:1 il~ot '!Job;!gge}_s8n alt :Let sk::l.: h~V8 IJ"U sfldant ydre, a1

bebygce1son beds's n.L.l 1:;.[;"" pa:.:~;ol' "ti::" oll~i\"O:"L~O:~':1'3 o,: ikk(' t1l10c:iigt hindrer

udsigtO:1 til OJ_J..O:I.' f~~~ 1:1. t'l·:c;';,



Sålænge det påg~ldende arenl administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirl(eministeriet dog efter indhontet erklæring fra fredni ngsnævnet
afgørelse om nyplacering af bygninGer på præstegårdsjorden og tillige om elv~
byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af
præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele tjene kirkelige
formEil.

Jeg er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min!fornæv~
te ejendom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen. 41

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk- amtsrådskreds og
menigre dsråde t.

Ubbg p~.st ol!f~t.'d ,~en 1!1/2 1952
p.m.v. A. Otoreooe _ •

Idet naturfrodningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil Være at lyse på.
mtr .nr. 10 af Ubby by, - OD sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den 15'" 2 19,.

1IIft1l't .... •let to.,*•••at ...... «tde t.redn1Qf.;80Wftftekomat t~ ... $Om
.ftltutmtlft1ade »l av.-. la a:f' Ubb,. br OBøop.

XtJtltealnietenet. d8D11..... r 19"- e
p.m••• ' e.b.
I.Ø. p.tel'aen. aklP.

x.,ata KalUJtdborg !blt •••v •• tin alu 195'-
Ride foreVist.

IV'. LuDd.AD4fU .... n/Al."
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Naturfrodningsnævnet
for Holbæk Amt.

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

F n E D E I N G S o V E R E N S IC o r'] s T.-----------------------._-------------_.---

•

Undertegnede. Obo:! eoc.ru:~rt~).
erklærer sig villie til, SOD ejer af mtr.nr~ 2n
af trJb:F by, 0[1 sogn at lade ~.
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Ubb~ . . kirke •
. 'I" ~(1 1O.t' lIo.t .. l·l....~ to1"lArealet beskrives således: ·en o;;;:-(,:/"'C !J\",; O~h _,'I 'O OY(J .... 03:"~O ...'l,il,.t .w.

kttk()Gf~tt\on0.1 til otr.nr. 1~,(3.Q!Jc1)lc.5oen tU ckolen). pn, r.\'l.iX'.nt'. an, der
nu (\1')VOnl::Oo t11 dtolG, ttØ,. 1ft(tønc1n60 ~r1"'('t; i.n(;.u~t'101 allet· ~on 'Y1:i:'~UOu"

be Ut' OO~ ltan GCMro k1%'1rolh

Fredningen har følgende omfang:
De hidt il u bebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-. .ødelæggende beplantning, ligesom dor heller ikke på areale l"l'.n3. anbringes
transformatorstationer, telefon- oe telegrafmaster og lj.gnende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse.eller opbevaring af redskaber

.eller lign,ende Skønhedsfors.tY,rr.endegenstande. D:r må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu be stllendetilstz'nd, der kan virke skæmmende eller, . .hindrende for udsigten til el2.p,rf.:.~Jdrl,:on.

I
:'.,
l
~"
"I'r
,"',

r
'

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidice bebygcelse
og boplant ning på ejondommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretA.ge nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nyby~ninger e lIer ombygninger er jeg villiG til forinden
tt' bygningsarbejderne påbegynde3 at forelægge tegninger til godkendelse for

naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id skal have et sLl,dantydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt pas~er til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten tll eller fra kj~ken.



Jeb er e nig l, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min,fornævn~
te eje:r.lc}oIl'l.rtoguden udgi.ft for miga

M.h.t. pnntegæld, servituttor og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen. •

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk' amtsrådskreds og
menighed sråde t o"

Ubb,. ,. den 12/11 19 '2
p.tt.V ..

l?ote31 ftlOlsen. •
· Ide't naturfredningsnævn'et modtager og godkender fo ranstående fred-. .

nj.ngstilbud, bestemmes det',. at fredningen vil være at lyse på,
mtr.nr. r"", af Ub~"l'tt by,. <'Ir" sogn.

"',v" .",...",w " ~t ...
DetI frørd'ie'C'e areal.·;.ef' ind tell'n§Jt..~prå',;'V~11'1~~·§Itrt'~Fe:.:f"Jl,M ..~1~l-l e n.I ./?>". ...:."! _,,l' CQ •.•

gs npart .."':b'ede s ,nlragti P~~!s.;e·no

I'
"
l'I Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den U/U

,.-u.r.
oat.

•19 52
"

•
LVet, lelurl1bors Kb....... ,,_. "IØ 16/11 1952.

. Øf.LuJtd-AadeHlD/AB.b. •
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Anmelder
,
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

U,c~n stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

Undertegnede. husojor Jnnt" CbI". Ol~n. lJ'ib~
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. '9b
af Utb1 by, oe sogn at lade -.ItDmIQl.
dette mtr.nr. f~ede fGr at sikre den fri beliggenhed af

..u".... •• kJ..'rke •t""~""\J
Arealet beskrives således: hole o3('n~'~on;::cn.

Fredningen har følgende omfang:
De'hidt il u beby~gede areal. mt, J..ld::oocbJrgC:os olIer beplnntes med udsigts-

•
ødelæggende beplantning, ligG~30mder heJ.ley ikkG pD. arealet må anbringes,
t ransformo.torsta tioner i tGl afon- og tGlegrafm~',8to r of, lj-snende elIer opsæt-
tes sku re, ud~algsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der ~å i dGt hele ikke fore-. ~ .
tage s ændringer i den nu be stående ti'lstnnd, der kan virke sl{æmmendeeller
hindrende for udsigten til eller fl~ kirken.»., \)eJ'.lØ.1( •• ud~lS6tj a' lØG f.orbe't.\oltler mt.e; at la1DM ind-
~ telefon 1.... e3endOlØ1lIUl OG l den anledn1ni anbringe de denil for-
.4M __ 1'. at ~.S torbftbolder aitJ tal .~em,).. n at bsft et e._lt tN
t••x. et vø1IIødCletnn, Jlrf1.. bo34e 1kke be~æ. td deklare.t1onen O(~ at ~
torbllJbo14er m6 -* at latrJnG ha". ... ri pa 83on<,o....

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebygGelse
og beplant ning på ejendommon bibeholdes, liBBsom jog forbeholder mig ret
til at foret8.e;e nybygninger Gl1ccJrombygnjnger.

I tilfælde af nybygningEJr l;' lIer ombygninGer er jeg villig til forinde!
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt pns;;.:;er til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
nri:SRi&l:ton til eJ Jer fra kit'l{sn,=----=-=--=--=--=-.::..::...._--------



øomb.a p[~<l:j(~:lOI.t:1Cl!, ~W);.Wu :t'(llD. st ø~ oUor I>l~enden ti'lIJe I;M virl~e J:or-
at:ynonde pil k1rl~cno :O,lod. De nuw::rende u4w(e. dor t,tøtler op til k l"l~eGCæds-
mure!U'!r.i1 tftt,.na:1ndo opft:n:'Os højero em1 nu (c~).. 2t m) oc n:!bucn1nGer p& o3en-
dommen nil. irJCorUttntlc øptøros, hø3øre en,l 2,. 1~ boboel~olp..c., mød ondre om W

'den ntlVoxende bebYCcc:tr:c.

Jef:,er.e nig i, at oven~nå'3nde fredningstilh1Hl til1elJ'se s P~tmin fornævne,
te ejendom,dog uden udgift for mig~

M.h.te pnntegæld, servi~~tter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen. e

På tale berettiget er naturtredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
Imenighedsrådet o'

Ubbf ~ den 3i:J 19 5'
,Jenø OJ»:-. Ol ~·Ul. e

Idet naturfredningsnævnet modtager Ob godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtrenr< 39b af Ub:;~ by,. OG sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagto kortskitse? af hvilken en
genpart bedes henlagt på akteno

Naturfredning snævnet for Holbæk amt sråd skred s,.den
1i.Rul.. ,.

fa.

e
19 '3

,(
!trat. Kal_borI nat .... _••n 1.9/9 195' •

•• ~ .... D/AB.1t.
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K o R T S K I T S E
over

terrain af UBBY by og sogn.

Målestoksforhold: ca. 1:2000. ~~: fredede arealer.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amt, oktober 1952.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01719.07

Dispensationer i perioden: 14-12-1998 - 19-05 2005
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 1998, den 14/12 kl. 15.00 afholdt Fredningsnævnet v/for-
manden, dommer Flemming Jørgensen, det amtsrådsvalgte medlem
Gunner Nielsen, Holbæk, møde i Hvidebæk Kommune.
Som seK:r-etærfungerede formandss1.lppleant, dommer Peter Bruun
Sejersen, Kalundborg.

Der foretoges: R.Eb.Nit (1 )1. o1~

F93/98 Ansøgning om opførelse af et ud-
hus (tilbygning) til beboelseshu-
set på matr. nr. 74 Ubby By, Ub-
by, der er omfattet af fred-
ningsoverenskomst tinglyst den
14/12 1951 ved Ubby Kirke.

Der fremlagdes skrivelse af 26/10 1998 fra Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø, med sagens bilag, ialt 17 stk.

Mødt var:
Andrageren og ejeren Tage Petersen.
For Menighedsrådet ved Ubby Kirke formanden Ruth Arre.
For Hvidebæk Kommune Ann Marie Christoffersen.
For amtskommunen Mogens Berthelsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Carsten
Clausen.
Det lokale medlem af Fredningsnævnet Torben Jørgensen var
indvarslet, men ikke mødt.

Ejendommen besigtigedes.
Ansøgningen vedrører et udhus på 6 m2, der agtes opført på
hovedhusets nordlige gavl. Ejendommen er erhvervet af Tage
Petersen den 15/9 1998. Ejeren er villig til at ændre udhu-
sets tagbeklædning til hvide stålprofiltagplader.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, henholdt sig til den afgiv-
ne udtalelse, bilag 1.

Menighedsrådet havde endnu ikke drøftet projektet, men for-
manden ville ikke gøre indsigelse, selvom hun, af hensyn til



kirkegængernes passage, ikke var personlig begejstret.

Hvidebæk Kommune kunne anbefale projektet som ansøgt, da det
skæmmer mindst muligt.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite kunne anbefale
projektet som nu ansøgt.

Afsluttende drøftedes, at ejeren ønsker at udskifte husets
dør, og overvejer en rødbrun farve til døren og husets vindu-
er.
Det blev af de tilstedeværende tilkendegivet, at den grå far-
ve på dør, vinduer og gavltrekanter bør bibeholdes.

• Sagen udsat på skriftlig afgørelse af det samlede nævn.
/

---:;7
Mødet hævet. ,",,//

4/~.....
//,'/~ I~//

Flemmin~iJørgensen
'/ '/ /

j'.tI
KOpi af udskriften sendes til:
Tage Petersen, Kirkestien 1, Ubby, 4490 Jerslev
Hvidebæk Kommune, Tekn. Forvaltn., Hovedgaden 62, Ubby, 4490
Jerslev
Ubby Menighedsråd v/formand Ruth Arre, Søndergade 55, Ubby,
4490 Jerslev Sj.
DNF's lokalkomite v/Carsten Clausen, Kelleklintevej 59, 4490
Jerslev Sj .
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø, att. Mogens Berthelsen.
Nævnsmedlemmer:
Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
Torben Jørgensen, Frankerupvej 25, 4400 Kalundborg
Dommer Peter Bruun Sejersen, Retten i Kalundborg, Volden 18,
4400 Kalundborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Tage Petersen
Kirkestien l, Ubby
4490 Jerslev Sj.

Den 8/1 1999
F93/98

Gennem Hvidebæk Kommune og Ve~tsjællands Amt, Natur & Miljø,
har De ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre et udhus
til beboelseshuset på matr. nr. 74 Ubby By, Ubby.

Oprindelig har De ansøgt om opførelse af carport og udhus på
ialt ca. 28 m2, men efter anbefaling fra Natur & Miljø har De
ændret projektet til alene at omfatte opførelse af et udhus
på 6 m2•

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har ved sagens fremsendelse
den 26/10 1998 bemærket:

"Ejendommen ligger umiddelbart syd for kirkegården, jf. ved-
lagte kortudsni t, og er omfattet af fredningsoverenskomst ,
tinglyst den 14. december 1951, til sikring af den fri belig-
genhed af Ubby Kirke.

i::: g
.~~følge overenskomsten må bl. a. de hidtil ubebyggede arealer

.- -:n
~ 7 ~rincipielt ikke bebygges, og der må i det hele ikke foreta-
L-..~ ~ ,ges ændringer i den nu betående tilstand, der kan virke skæm-

~mende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
~ .. ~ 7-.;.
~.: lo"

'-.. l
~ rOverenskomsten er dog ikke til hinder for, at den hidtidige
~ ~~bebyggelSe og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom
~ der forbeholdes ret til at foretage nybygninger eller ombyg-
~ ninger. I tilfælde af nybygninger eller ombygninger skal teg-
a~ ninger forinden bygningsarbejdets påbegyndelse forelægges til

godkendelse for fredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal
have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til
omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra



kirken.

.. Udhuset ønskes opført ved beboelseshusets nordgavl. Tage Pe-
tersen har den 16. oktober 1998 oplyst telefonisk, at udhuset
udføres i træ med bræddebeklædning malet grå som bræddebe-
klædningen på gavltrekanterne (se vedlagte foto). Tagdæknin-
gen udføres med rødbrune stålprofilplader.

Natur & Miljø finder he:cefter intet at bemærke til opførelse
af udhuset som beskrevet, der ikke anses for at være ufor-
enelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med frednin-
gens formål."

Nævnets formand og det amtsrådsvalgte medlem har den 14/12
1998 besigtiget ejendommen under deltagelse af Dem som ejer,

.. og repræsentanter for menighedsrådet, Hvidebæk Kommune, Vest-
sjællands Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomi-
te.

Under mødet erklærede De Dem villig til ændre tagdækningen på
udhuset til hvide stålprofilplader. Bræddebeklædningen på ud-
huset males grå, som husets gavltrekanter og husets vinduer
og dør. De erklærede Dem samtidig villig til, at husets vin-
duer fortsat vil blive malet i samme eller lignende grå far-
ve.

•
De tilstedeværende på mødet den 14/12 1998 havde ingen indsi-
gelser mod projektet .

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte udhus findes under hensyn dets størrelse, place-
ring, samt foreslåede materiale- og farvevalg ikke i strid
med formålet med fredningsoverenskomsten tinglyst den 14/12
1951.

Under hensyn hertil bestemmer nævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, at udhuset på 6 m2 kan opføres som
en tilbygning til husets nordgavl, som nu ansøgt, når udhu-
sets bræddebeklædning males grå og tagdækningen bliver hvide

.. stålprofilplader.
p'

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



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage lndglves skriftllgt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemme

./r'---- I I- ~• I . -' /'. /t.~. tf ~L< .. (........"9'[ ..( Ct..- ~/
/' / /~ ..~~
/ - ,Torben Jørgensen Fl .~ingJørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Hvidebæk Kommune, Tekn. Forvaltn., Hovedgaden 62, Ubby, 4490
Jerslev
Ubby Menighedsråd v/formand Ruth Arre, Søndergade 55, 4490
Jerslev Sj.
DNF's lokalkomite v/Carsten Clausen, Kelleklintevej 59, 4490
Jerslev Sj .
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø, att. Mogens Berthelsen
Dommer Peter Bruun Sejersen, Retten i Kalundborg, Volden 18,
4400 Kalundborg

Udskriftens rigtiqhprl hpkr-:r.>(,f:;::

Dommer~n~d. ul:Jn tf//-tjl9
V {C/~øJ-Y/

Susanne Topsøe
o.ass.

" I



UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

REtNl /J/t!J.o7

År 2005 den 19. maj kJ. 14.00 afholdt Fredningsnævnetv/formanden dom-
mer Flemming Jørgensen, Ringsted og det lokale medlem Torben Jørgen-
sen, møde i Hvidebæk kommune.

Der foretoges:

F17/05 Sag om opførelse af tilbygning til
eksisterende beboelseshus samt til-
ladelse til renovering og ombygning
af udhuse, der støder op til kirke-
gårdsmuren til Ubby kirke, alt på
matr.nr. 39 b Uhhy hy, Uhhy.
der er omfattet af fredningsoverens-
komst tinglyst den 29. september 1953 .

l~·

• Der fremlagde s skrivelse fra Hvidebækkommune af 28. februar 2005 med
bilag 1-6, med underhilag.

Mødt var:
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen.
For Hvidebæk kommune Hans Jørgen Møller og Christian Jensen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Carsten Clausen.
For menighedsrådet for Ubby kirke, formanden Ruth Bay Arre og kirke-
værgen Niels Hansen.
Ejendommens ejer, Myriam Dinesen med ægtefællen Ulf Dinesen.

Det amtsrådvalgte medlem af fredningsnævnet samt dennes suppleant hav-
de meddelt forfald til mødet.

• Ejendommen blev besigtiget og nævnets formand forelagde sagen.

Mogens Berthelsen gennemgik Natur & Miljøs udtalelse af 15. april 2005,
sagens bilag 4, hvorefter der ikke er bemærkninger til opførelse af tilbyg-
ningen til det eksisterende beboelseshus, mens renoveringen og ombygnigen
af udhusene, herunder opførelse af carport, ikke kan anbefales.

Ejerne oplyste herefter, at det gennem Hvidebækkommune forelagte pro-
jekt vedrørende udhusene og carport frafaldes. Der ønskes nu istedet kun
renovering af en del af udhusene, således at de der er beliggende længst
mod øst helt nedrives og således, at den første del af det gamle udhus mod
vest ligeledes fjernes med mindst l meter. De resterende udhuse ønskes
renoveret med pålægning af saddeltag med røde vingetegl og en taghæld-
ning på 25°. Herved vil afstanden fra terræn til kip blive 50 cm højere
end de eksisterende udhuse, ialt 3, l meter til kip i forhold til terrænkoten.
Carporten vil blive opført som en del af udhusene og beliggende længst
mod vest.



•

•

Danmarks Naturfredningsforening og menighedsrådets repræsentanter
fandt det nu forelagt projekt pænere end det nuværende og kunne tiltræde
det ansøgte.

Mogens Berthelsen bemærkede, athan ikke kan forestille sig, at amtet, ved
forelæggelse af ændrede tegninger, har bemærkninger til projektet, som det
nu er forelagt under sagen.

Det hlev aftalt, at ejerne snarest gennem Hvidebækkommune og Vestsjæl-
lands Amt, Natur & Miljø, fUl"ela:ggernævlletændredetegIlinger i uverens-
stemmelse med det ansøgte under fredningsmødet.

De tilstedeværende nævnsmedlemmer tilkendegav at være sindet at godken-
de det allerede forelagte projekt vedrørende udvidelse af beboelseshuset og
et ændret projekt vedrørende udhusene som beskrevet af ejerne under mø-
det. Især findes tilbagerykningen af udhusene mod øst, det vil sige fjernel-
se af den del af udhusene eller eksisterende garage, der vender længst mod
vest, at være belejliget og at forbedre udsigten til kirken og kirkegårdsmu-
ren fra kirkestien.

Sagen udsat .

ih
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