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Mtr.nr. L

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 1937,§33.
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Undertegnede $dr... 1.nn.
erklærer. sig villig til, som ejer af mtr.nr. la
af b••1Jk114øtJu,p by, OS sogn at lade et areal af
d~tte mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

IJ'. lhillWnJ:U» kirke.
Areale~ beskrives såled~s: hav.nn •• ,ø :tor ;b'den. ftU".culde

b7GD~"'.

•

Fredningen har følgende omfang:
J1IlI:........ '§glilUareal.'må ilckebebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ii,kepå areale" må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og 'lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vOGne til beboelse eller.opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsLorstyrrcnde genstande. Der må i det hele ikke fore-
~ages ændringer i den nu best80nde tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken •

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
• dtlog beplantnlng på ejendommen bibeholdes, ligo90m jeg forbeho~e~~"m1g ret

til at foretage nybygninger eller ombygninger. .'""~I ",,' "",''''

I tilfælde af nybygninger eller ombygnihger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegynd?s at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnæ~~~t, idet bobygg~lsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
ud9igten'til eller fra kirken.
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Ir JeG o~ enic; l, ,at GV0l1std.(]J1<1(j.froc1,1.i.YJGsGilb-J.c1·cjnC1Y.30S pu min fornævn-
te ojendom.dog uden udgitt for mj~,

til,h.t;, pantogæld, sorvi':"uttor og byrder henvises til e~ondommens blod i
tillgbogOl1.

Påtalp.borctt:iget er naturfrednings;1ævl1et for Eo;"lJæk (I[ntsrådskreds og
menighed srLldc.:G"

•
b••*ø.d~ ~den~1 li 19'.

Aa1.__ ••
Idet naturfrodning?nævl1ot I'loc.tacer og godkender foranstående

ningstilbud, besternme~1 dot1 -l'! L cG.1int;on vil væro at lyse på
mtr.nr. 1a ot Ir. I.U.1tN,p by;"

D~t fredode ar(·al :lI' 1..1dtaC1et på 'lodlagto. lwr~skitsef" Elr"'hvtlken
genpart 'bedes: ~snlagt p~ ~ktQl1.

fred-

Naturfredningsoævr.et -::0'-" lInlb:,l< 'arn~Gråd'.Jky·cds, denlT l' 1952
~.1Iø12.t1zo;•

•• t_

x,pta lIo11»cD..... "•••• die 1"2.
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Uden stempel og gebyr i h.t.
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Undertegnede
erklærer sig villig til, som
Ilt aBud' .,
dette I11III. frede for at sikre

loc1erup.lakWIUvp.-d.
ejer af •••••• , ... I'SIte...... 1ft tor '1I'k.~

.... at lade •••••••••••
don fri beligGenhed af

Ir'.. I.W~{G)·· ,
....ili..•...*..... *••~.. :

.... "' ... [11 •• 11

•••• '•• areal." må il<ke bebygge s eller beplante s 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 beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
~ages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eJIEJr fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinuer for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligosom jog forbeho+oer,'fuig t'et, 'til at foretage nybygninger ellor ombygninger. ~'

, ,
I tilfælde af nybygninger eller omb~pPinger er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen be dst, mUl'ikt" passer til omgivelserne og ikke unød igt hindrer
udsigte~~jil eller fra kirken.
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Jog Ol' eni~ i, a~ ovonstlundo fred~LngDG~lbud tinclyses p~ min tornævn-
• I, .

to ejpndøm.dog uJen Udglft ior mle.
,r·1,h.'C" pnn"Lcg,r:;ld, ~crvi'~uttor o~; tyr'der henvises tE ejondommens blBc'i i

tingbogen,

PåtalfJbcJr<Jttigct Ol' T1rtturfrodningsnævnet for lIolbælc nmtsrådskreds oG
menighed srådo't,

Ir. -.SU-.,.den '"/.J.19"
•••• v'. 1',. , ....... ~

all na turfl'l' dl1iw~~mr1J":JI)'t JTlOl~ tager og godk ender for~tnståe nde fre c-
ningstilbud, ber~~emlliOs dot, ,,-lt i'rodni.ngon vil væro at l~se ·på ..
mtr.nr. wf by, sogn.

Det fredede arenl er i~Cto~not p~ vodl~B~u kortsklt~o, Bf hvilken en
genpart bep,qs hcplagt Pb ....kb3n. '-, .

Naturfredningsn:nvne G for Hol1.J~~k3.mt,1rådsl:LCJQsJ ~len l'" l~a

.... U.~....
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K O R T S K I T S ~• over

terrain af KIR~-ESKILDSTRUP by og sogn.
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• fra Bårup

Mulestoksforhold: 1:2000. 1;;/: fredede arealer.

Uaturfredningsnævnet for Holbæk al:':t,september 1952.
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