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Mtr.nr. A n m e l Cl e r:

:;aturil'G cl ningsnævoe t
fol' Holbæk Amt.

, . LJf):-] S'(",I11>-': Ob {~ebyr i h. t •.
'0'1 ;11', iAC" 2.f '1/5 19371 §33.

•
]T n. ~ ;; N I H er S .) 'I li: 11 JI! lJ ~) K O [.; J '.C
-------_._------- -_ .... _-_ .......... ~.~_._---_._ ... -- ._----- .

Underte~nede 1dJ'III , fJ'II" -
erklærer siG villig til, Dom ejer af mtj'.m,~. 'a
af........ by:. Ol ·sogn,at lade et areal af

, ' ~ r

dette mt;-.nr. f1~cde for a.t sikre den fri beligr;enhed ai
...... 'ldrke.

,~ .
•• j j'.

Arealet beskrives således: .,. ~ .......... ,,_.1If&tDtII
.. 81. • , .... , el ........ Un al 7. te 'II'" ....... .,..

: ,

lfredningen har folg8nCle· o;q::<.ctng: I' • •

_IIUI nM:OUYftQMI u.eealCJ' Iilå iltke bebygt;CJ:3dlJe!.' 'ueplantcs med uasigts-
øde lægge ndo bcplantl11,nc; ~ ..LlC:JnOJr1 det' helle j: j.Jc'w ~)Uc..re<J=e t må anbringe s
transformator::rcntlo:1eJ.' I lc_efon- og tel<.lt:l'C1.,t'l;]~t::::Lo!' GG lit;nende eller opsæt-
tes skure1 udsBlgsctader, ~o~nG t~l boboolsu uli:r ophevuring af redskaber
eller liGnende clcc1nhads:C()rcJtYl'Tende e;om3t[\l1do Dor m.1 i det hele ik1ce fore-
tage s ændringer i den nu 'bl; stående tilst:'ll1J; d 01' lean virleo skæmmonde eller
hindrer,de for udsigten tll oller fra kirIcon ..

Denne ovo:con'3lcomst ar ilclce tjl hinder fa!'! Ht den hidtidigo bebyggelse
og beplantning p~ ejon~om~~n btbo~o=des. lieosom jeg forbeho~der mig ret
t il at forct:JGo nybycrd.cJge r cllu r LJmb~(gningor.

I tilfmlt'e E1f njTcyc;nj.ngor ')11er omb~rgninger er jeg villig til forinden
oygningsnrbe j\le:cno p8.bec,ynuo G 1:!:r. forelægge 'tegninger til godl{endelse for
naturfrednings~ia:;vnot ~ iJet b~bY!?:Gelsen altid skal have et' sådant ydre, at
bebyggelsen b,qdst· m'uLc;t ')3,(:;';01' t~,l or'l'jivolsorne Of, il~l~e U~1l1digt hindrer
ud sig~()n ti.1 eller fr" ':".:c'kCJ!l,.



Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ~jendQm.dog~den udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens ~lad
i tingbogen.

Påtaleberettiget er natur fredningsnævnet ~ox HolQæk amtsrådskreds ~
menighedsrådet. III

, d~m &." ;1.,.
III.......

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
mirrgstilbud, bestemmes det, at. fredn;i.ngen vil være at lyse på "

mtr.nr. 'a af..... by".... sogn'.
Dit f~edede areal eX'-~'ndte~~t på ,vedlagte"kor,ts1f.itse·~'"'-a~ ....h"'ti:k~rl'-en

genpa!t "bedes h~.ola'15t·på' 8.' ten. ~,~.- .

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, derr."" 1~1
1.-.t1e••....

Jtre". __ Ilt 15/1.l••
~,-"",,:a.~....

re,

" l 4,

; -:, '.: V', , ••l .
'•.... '" lø,~
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Mtr.nr. I l, , I
, ' .)'
,;qtJ lA 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.

År 19 5~en '0"4 kl.'. holdt naturfredningsnævnet for l101bæk
amt ved formanden, dommer.O. Bærentsen, Holbæk, det amtsrådsvalgte
medlem, gdr. J. Buhr Holm, Samsø og det kommunevalgte medlem for
..... y sogn,

åstedsmøde i ~
Foretoges: Fredning af areal grænsende op til

"n.r. kirke.

Nævnet besigtigede arealet.
Da det efter nævnets mening er af afgørende betydn~ng at frede

."1111 ...... II~ ••• .,.. d ........ ., ...... I

St. ...... .., es...,. ..
for at. sikre kirkens frie beliggenhed, for at værne om kirkens fred
og for i fremtiden at sikre kirken mod for nærgående bebyggelse, så
optog nævnet forhandling med ejeren af ovennævnte mtr.nr., ....

AIel ~ , der bley antruffet, for a t formå
\ham til frivilligt at servitutbelægge ovennævnte areal.

Til stede under sagen var matrikelskort over kirkens nærmeste
omgivelser og tingbogsattest for ovennævnte mtr.nr.

Ejeren, der nægtede at medvirke til frivillig fredning, havde
lejlighed til at redegøre for sine synspunkter, herunder specielt for

• lde ulemper, der efter hans mening er forbunde~ med servitutpålæget.
på forespørgsel, hvilken erstatning han ville kræve ~or et servi~ut-

o • sig ude af stand til at .palæg af ne donnævnte ~ndhold, erklærede han ,,,""1"'""5 g •• 11.....
angive noget bestemt beløb

•• \., , I .
Forlig blev forgæves prøvet.
Da det påtænkte servitutpål~g efter nævnets skøn sikres tilstræk-

keligt ved tinglysning på ejendommen med re~pekt af'alierede tinglyste
servitutter, byrder og pantegæld, var rettighedshaverne i eje~dommen
ikke indvarslet til nærvclrendc møde.

Nævnet optog derefter sagen og afsagde straks sålydende
K E N D E L S E:

Da det skønnes af naturfredningsmrossig interesse at sikre
__ kirke mod skæmmende naboskab, og da de i n8.turfredningslo-

vens §l fastsatte betingelser er til stede '.'
m e s:""UT •••... ~ ...

by og
, ........... ., ... eri~dm

mtr.nr. ..~ .af' ~_._11J~· l,.', sogn
tilhørende



'1 ,
I.,L ....; ,tJo..L

teJ.ofor. .. og ':elt)g:"J~·'ld~jL'O' '~e o ,'o,;:UI) :,110-;:- r;-)';C:C,.2f. s'w,'e, ud3algs-

f,ta.cer~ '/r:',:12 ~oo_;_'j, ,.',)"J-: ,'r'o t 'i,'L.n' 't_O J'('d~,l:'l'l:>!;r Gl2.er lignen-.

ce 31~0n:1~:" :~r"-':~;J"~ H] ;r~~l;:";,,~,~~t-'C :~'(' -i1' Il", h,·~~.( ikhe foreta[;es.
wn<.JI'J.!1';UT .. (j1'rI :l~~'J8;'')I, ...lC'.L':.U(J '.l2·u; rI (~, ~l t( I.t} n)r}~" ;jl{æmmende eller
hind.cenuo for \)'~:>:_ll,i(,r "t ;0'0 .]J.=Oo,' -"~\t L r [-C:L J.:>',.:J:J,lJil oor ilr.:ke på area-

let m,~ drives ':jo:::LG'~mhc(l '.)-i.::o,' .i.:·",1'jl;~ Llrc-:a;os 1""L:Ot1 C:er ved røg,

støj, ildG J.uGe '~~J.(1:;'" i;b~);1d.g)1.i.,r~·c ',l;,;,: J,n.1 :,e:1CT...J L:':lwn,

Dotto servitutp[llæ:; er l];!;:O I;j. h~on:le:;,' fo:;,', [,'G elon hidtidige be-
byggelse o{S bepla{]tnln[~ pil c.lycaJct bi'w1JoJ -11,5,

1: t j lfLDl.lc ~lf '.Jn.J:'in{S af don i;U bc.st'::"mue bebyggelse Ol' e jere:1

pligtig til at; optago ::.'oY11dndlinc, mod no.tu.'i':ccdningsl1æ'1l10't1 hvis skøn

er afgørentlo for, 0:1 n~'bygnjnger 01J81' 01l1bYt~.1:i,llgcr på det fredede om-

råde må fOYGtage~ l idot ti] l~dels(m hm 1:[1n fo,:vente s meådcl t, såfremt

en anden pln.corjllg v:'l nlcdf"~rG væsentllge bo~(os";nin~;er eller ulemper
for cjendom~cnL ~ri~t,

F.CJ.c G"'''lJlJD.,-:tc s')l'Vl-~P'tt,5l,~c;, t;C:]" VJ.l væ::.'() at f;ilrr8 ved tinc;lys-

n:.ng 111"<:: l'o"pa:~'; _: c"~' 0,'CL1ommon ~1':"10,-'21~:: 1.')hvllc~1GO nel'vltutterl
byrdor oe pantch,'J,'e"J ".).", 11\: c:lm h(),1v~n::;[) til l:~(mdommC'ns blad i ting.-

k.c., idet servi-
tutpålægot 'L,],;(:C:;"!,r,1:;:,r ~:,~. (] ..( nc.O:Jo~.~OL,rJ •. '·,'·OrlC'u: 80F;i1~ldo il:kc slcønnes

at medLjyc] 'lUJSOlll;~:; ."" .1}.'Jr'1.'C}" eller Ll-: hL1Ci'l o l !1o;:.sjr,tsJnCDssig ud-
nyttelse a" ,ro. to;" .{],lC'll::lon

r:t talu oe ro ti, L.;r: s Ue' :1;) t 11:'h'o rl:1 d 'C,, :W,,' oH. t o::,J:' Hel bælc amt sråd s-
kreds 0C ly,m:::..:he(:Jr!.ltJot 1

EjnYC(l fil'. , t. [L'·u:, u(ilovor.:J;, en l<ll~'l< 'J (l. O,.L kundolsen og blev

gjort b~kendt :r.'Jd tO ..'Jjc] Gone :-'G~u\f::rlc:1.~.nr; 0[5 m"'~d din .J
V1ut til :inden /1-

Ueer fra d8tO 8~rli~11gL at lntlqnkcl:~ævnets afe0~elso fo~ overfred-

ningsnævnet, S'oc~hr;lm~sade lQ, KLh.f •. såfrent han vll r~sta n~Jnets
kendels0 tJ lsi.c'GDa'l; e:lur ændret.
'l' M.UlI. _. .

E J o 1'0.1 .~i.:;;S _. ;'<7 -;', i -,",-- ,.. '"';:j:"" ", •. 'd"uau,"u s_·C) ::J', AL 1.~nJnbotl "

Sa.gc.n ;]~U~·uo'V_..........
NærVil;'Y'undn :tl'od{]l.f:l~:G~·(OnaclFJe bUl!,ærus cinglyst :på RI'br.nr, ..

..... "oy og ~.'ogn.

Naturfrudr!1.Y'le':'''1æv~8t for.' HOj,'cJf.l'~";;lG3Y'aj:llU·(~dC,. lIG.b"t.•• 19", ,. .l..... , . "
"". 1Iol,,* ...... .,•• '•• 18/t l.n .. ' .."i,u,,,;) .li.~\,(: :1':'

...... iIa/Si'~~

af

~ .
) '"'' ....



•
• KORTSKITSE

• terrain af M0RKØV by og sogn.

•
•4 l

•
• (i

7a

• Målestoksforhold: ca ::2JOO • / i : fredede arealer.

Naturfredni~gsnæ\~t for Eolbæk amt, septeober 1952.
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