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Mtr.nr. Ia"'''''~ ... 7l,U'-4' ....... ', • TI............... GENPART 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 J.937;§33.

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

e

Undertegnede .MdpeI. ,.. .,..., ..." ....
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 40""
af ...... by, 0$ sogn at lade 1iI': n Ud 911ii I ....tlmi mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

...... ~irke.
• ItIU_I.UlliL ••• II" ••

•

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal ~~ ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller Hke på areale _ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telQgrafmas~er 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-
~ages ændringer i den nu best~ende tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken •

.. _ ..,.. .......... til .....,............... ' ..
Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse

og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligosom·jog'f~rbeholder ~ig ret
til at foretage nybygninger eller ~mbYf,ninger'~"

I tilfælde af nybygnincer eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnæv:net,' idet bebyggelsen altid Skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



•

......... [1_ ,. .. _ ..- a
.... ' tø , .. .,. III ii : tU.
aw..__ '''I.~~!!dfG" _leMi.

Je~ er enig i, at ovunst~undG frudningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom. dog uden udgift ~or m~g,

M.h.t. pantegæld, servltut~er 2g byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen. ,

PåtaleberQttiget er .!"lo.tyrf.rcdningG"1ævnc'tfor Holbæk D.mtsråd~kreds og
menighed srådet.

... • ., .... de.p IA"" 19 II'.II1II1. C.. ) .. ".1.' .......Idet naturfredningsnrovnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 40 .. ft af ~;~"~ ;"."",.;",R~.'''''''''''''!!'''. sogn.

nqt fred~de afeal ~r indtog~e~ på.vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpar·t~edes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds , den ..... 19 'I..,........., ,.
1Il" -. 1••19JI.' -..

'"" ' ~ ltØ..
.itE .,., .

... PlI"'"



Mtr.nr • GENPART A n m e l d EJ r:

• 1

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 N G S O V E R E N S K O M S T.~---------------------------------------
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Undertegnede ....... ,..., ......
erklærer sig villig ti~~~'U. e..;jer........ IlrId.· .. M••
'1111:1 nr.'"I: JUn•• ,H; for at sikre den fri beliggenhed af

_ ...... ir~e •
• HU I I I J iI I I II 11I 1" 1'(111

J.UULlIg.IUI. I ••• 0U.IUj IlJlJIII •• ltt
" . . ,~ . areal" må ikke bebygge s eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il~kepå arealEt må anbringes
transformatorstationer, telefbn- 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
hindrende for udsigten til eller fra kirken •

[•
Denne overenskomst er ikke til hinder i'or, at den hidttd'ige"bebyggelse

og beplantning på ejendommen bibeholdes, liGesom ,jeg '~~;beholder ~ig ret
til at foretage nybygninger eller ombygni~ger.

, '

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegynd~s at forelægee teeninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet~ idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



Naturfredningsnævnet for Ho1bck amtsrådn:&:reds, den \$ al , 19 ..

1,1tld1........
(;E NPARTEI.S r<lGTIGHED BEKRÆFTES

I .. t , l t'~: ... ~ ( ! ..



Mtr.nr. ,. .... .,.... bl 08 OlØl,GENPART A n m e l d e rf
Na~urfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

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 ............. ,.... ,~_
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ,..
af .... _,..." by, ., sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
.... kirke.

Arealet beskrives således: ............. ·.,.1 ..... 11................... u.s. ..... _.

Fredningen har følgende omfang:
."UnMI190bfll'R' arealet må il(kebebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ii,kepå arealet må anbringe s
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, uds~lgsstader, voene til beboolse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bosMcnde til[;tClnd,der krLnvirke skæmmende eller
hindrende for udsigten til ol1EJr fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige, bebyggelse
og beplantning p~ ejendommen bibeholdes, ligesom j?g ,for~eh~lder ~ig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger. .

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen nItid skal have et sådant ydre, at
bebyggels~n bed~t muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.
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I
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Jeg er ?niC i, at ovon8t~cnd~.fr~uni~gs~ilbud tlnglysos pl min fornævn-
te ejendom. dog uden udgift for··ml~.

M.h.t. pantogæld, servitutter oS byrder ~envises til ejendommens blad i
tingbogen.

PåtaleborGlttiget er naturfredningsnævnet for H0lbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

•
.... I.-u'." ,den ,.... 1911.........

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. Ja af ..... Il,IIIN by,.

Dcyt fredede areal er ~ndteg.net på veqlagte ko:rtskitse,-.af-..hv:i:lken
,I • (

genpa:qt )?edcs hcnl~~t. på akten. l ..

fred-

sogn.
on

Naturfredningsnævnet for Holbcc;kamtsrådskreds , den W, 19•.........

•
, .

.' .. .., •• ~ ..... ..:. ol ~ •



Mtr.nr. ' ... 'ø....... "-' .. n...
81. S, ''''i'' " • .-. GENPARTn m e 1 d e r:

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.1~O 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 _.,.. .......... It...
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. &Al
af ...... ...." by, ti so[';nat lade Bt areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beligGenhed af

.......... kirke.
Arealet beskrives således: ..".11 .t Ull .

....... 110 'll._ _ .

J! J 'B II.UI MR' MI".' JI:wm tteUl1OIAII":

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hid.tj.,d.:1gS'~'1tel;Yggelse
v A' tit ,.1

og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom åRg~f6rbeholder ~ig ret
til at forctflge nybygninger olIer ombygn~nger/ .....

I tilfælde af nybygninger eller' ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbe?ypdes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsn~y'J;le,t~'idet bebyggelsen al tid skal have et s~c1ant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



doe c~ cnib i, at ovonsthcnuo.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom. dog uden udgift for m~g. .,-.

M.h.t. pantegæld, servltutter og byrder henvises til ejondommens blad i

tingbogen.
PåtaleborQttiget er nn.turfrednings~1ævnet for Holbæk amtsrådskreds og

menighedsrådet.
... • .,.... ,denM!.,' l•..............

Idet naturfredninesnævnet mOGtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud f bo stGrnme8 det l at fredningen 'lllvære at ·lyse på
mtr.nr. .. af .... ........ by,. sogn.

Det fredede ar€'al er indto€;not på voqlagte, l\oxtski tse ,.-a.:f'-hVnk"e nO"cn
genpart gedes henlagt :på al,t~Y/.'

\ '

Naturfredningsnævnot for Holbæk amtsrådnkreds,........... denat/' l.
• I

~l·.,f'::· ., lIV. ~.-. ..' •••
.I - . .- -.---:--

• .....



Mtr.nr. GENPART A n me l d e rf

1Pt .....ljo~" Ol~ Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr 1 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 ............. _ ...... ,••
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. el'
af .... .......... by, .. sogn at lade •••••
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

..... ,.... kirke.

De hidtil' ubebyggede arenl'" må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-, ,
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale_ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og talegrafmaster og lignende eller opsæt.
tes skure, udsalgsstader, vogne ·til ·beboelse eller opbevaring af redskaber

• < •

eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der m~ i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

'""e"lde" tØ U1 ., ....................................... , ,

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder m1g ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid Skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.
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dog er cnis i, at Gvonst~endo.fredningstilbud tinglysos på min fornævn-
te ejendom. dog uden udgift for mig.

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

tingbogen.
Påtaleborottiget er natL:rfrodningsnævnet for Holbælc amtsrådskreds og

menighedsrådet.!
~

• !
i
l

i
I
'I

..... .,..., ,den"I' 19 •.............
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at frednin~il være at lyse på
mtr.nr. - af.'" by, .. sogn.

Det frede'de areal er indtegnet på vE.ldlagt~kortskitso, af.,.h'\.t;i..lkan en
genpa~t bed~s henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk.amtsrådskreds, den atl J 19.,......_................... .,.........~..
J .,~ .

Cti'1r ',I, T, I .' - •
-----_ .. _ "/' ... IL" :J l:.K i'<J.EFTE;S

"' .'.
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KORTSKITSE
over

terrain af STIGS-BJERGBY by og sogn •

fra Ring sted

REG. NR. /' y~~.

/~- ,,-,z.

Målestoksforhold: ca. 1:4000. ~l fredede arealer.
Naturfredningsnævn€t for Holbæk Amt, 3eptember 1953 .
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