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A n m e l d e r:
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Naturfredningsnævnet
~Jr~.~HtI 'b~FotHolbæk Amt.

Uden stempel og gebyr 1 h.t.
lov nr •.140 af 7/5 193?§33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.~~--------~---------~-~---------.--
Undertegnede - ,,,..lUp .~4Qda

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 1&
af ~rup by, II sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

J7de~P ~irke.
Arealet beskrives således:

Fredningen ha.rfølgonde omfang:
De hidtil ubebyggede areal'. må ilckebebygges eller beplantes med udsigts ..
~delæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå arealefDI må anbringes
transformatorstationer, teiefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboe1se eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 'Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilsiand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at·d~n hidtidige bebyggelse
"<'og beplantning på ejendommcn'bibeholcles, ligesom jeg forbeholder mig ret

til at foretage nybygninger eller.ombygni~g~r.
I tilfælde af nybygninger eller ombygn:ingor er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne p5begyndes at forelc.oggetegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet'bobyggeascn alt~d.skal have et såtant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt. passer til omgivel-3rne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



Så1ænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplkds samt den del
af præstegårdens areal. der ligger i umiddelbar tilknytning hertil admini-
·streres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om
. nj"p1n.cering af præst~gårdol1s bygninger herundor' tillige selve byggeplanen
samt tilbygninger m.v. og ombygninger. der ændrer præstegårdens udseende,
uanset fredningsdeklarationen.

Jeg er OIlig i, at ovcnst~tcI1d()'fredningsiiilbud tinglyses på min fornævnte
ejendom dog uden udgift ..fo.rm-ig.

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

Påtaleberettiget er natur~rellningsnævllQt f~r Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

'r4e1UJ f den .w; 19.
, ...... adJ. .........

. laet naturfredniFlgsnævnet modtager oG godl{ender foranståerrle fred-.' . ~
ningstilbud, bestemmes det, at fredningo.n vil vwro at lyse p~
mtr.nr. la af '~".J by, ..

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

sogn.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den 1If, 1911
......ta.~. , .

".,..... t~.-u.t,.".~_,l" .'IIto'Ø .1."1'.
p.p,••
O~ØØh.'.

I.' ..

0ftM"......... dDiDc/iilcl.14.,.." ... Ul' ....
'Ol' 'JdeNJ .iI --bul .~lIAU,,..ftpt _ 1111""_

IIIdlI.reoeoa.

»n Ul..... , at .1 4e».aM'- _ ... ,.. ..... m.
td... ,.... " a".u. Ja ., 'r ., ., '.

u. M); , 1"'.•..... .;".•..•~ .
"... a.l,* Dit•••• ~t 4. Uh 1.""•.......,.,,!.. ~

, . '

~<.\t l ,f~~~n'li1I\)"I~.", .h\ ,4

fol'. JI~I~ ...,h t.!"',:

l,



drage t tlnd er
________ kirkegården)

• I (58: nu ind-
draget under \

, kirkegården) \

I //
\~ '--/ /

--- '------ , ---- / " li
---/ ~..l---I

1/;/// : fredede arealer.• h ld' 1'800. I' / .Målestoksfor o , , r 1952.

- lb"'k amt septembe~ -ar Ho ~ ,Naturfredningsnævne I" "-

•

•

KORTSKITSE

oyer
, YDERUPby og sogn.terralTI af J

..-/---
38a


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



