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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. 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.

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

Undertegnede bYS.j•• aae.u. leae.a
erklærer sig villig til, Som ejer af mtr.nr. JI
af "atNp by, .. sogn at lade <I' .

dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
...... , kirke ••• • i'•• ·• IiI' ••••••,Ji l.

II"

•

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede area." må ilckebebygges eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ]igesom der heller ilckepå arealetIM må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalg 3tader, vOGne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende sk0~hedsf6rstyrrenøe genstand~. DQr må'i d~t hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan 'virke skæmmenpe eller
hindrende for udsigten til eller fra J:irium.,

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den' hidtidige bebyggelse
. ~og beplantnlng på'ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig 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 nindrer
udsigten til eller fra kirkon.



JlJl3~r c;nj[; _, n.~ ,.,ve:L,,,~'1,,:, l'rc:0njngsLt11)uc1 ~j.n[';lY8cs VLI Ii1in fornævn-

te ejendom.llog u(.~cnU(lf:i.f-~ 1>.:,-' r.~-3
c~cnd0mmens blad i

tingbogen.
På talebcrCltt i.ge"tor Yl"-'; l'::: L~cJdj17 Vj:T, ",;],,~Vl'lO t :..'G o 1-inth'l, ur.rGsråd skreds og

menighedsr~ldet ,

•
"nNP. , den)'I' l•

••1.... '•
Idet naturfrodning?nxvnot DoGtager og godkender foranstående frod-

ningstilbud, bestemmes det, a~ frodningen vil være at lyse Få
mtr.nr. ,. af ..... IUP by, .. sogn.

Det fredede areal er indtegnot på vedlagte kortskitse, af hvilken on
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfrcc1ningsnævnet for Holb[Jk amtsrådokreds, den 19'" 1952..,.......
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I
I

" ••• 1fAlM* ~ •• ., •••• U/. 1_ •
... •a.4~ •... te... , .......... ""......

os paa~_'.'
''''1111'. /AI.,. •

.. t.

, " •••• lt1' ""'_
l .' J ( • ~ l· ....Jt t.",

c: __



Mtr.nr.
.. ..l ... -~ J L J

A n m e l 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 pa".,. lad __ • ~
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ,t
af .Gø"IU' by, Ol sogn at lade G •• III.i••i.
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

ae"'11I, kirke.
A •• I••i.i , :

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal må ilckebebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, JigoGom der holler ikke på ureaIe må anbringes
transformatorstationor, telefon- ,og telografmaster 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 tilsta~d~ der kan virke' skæmmende eller.
hindrende for udsigten til eller'fra kirken.

.. . .'I., to.... ho1.. ~ al, ... , '$l1 at .,tøn .,.. 1ldIJu tU.r .... d. aLWftD4.
tlØbu.tl'. at .,,2'8' '"aatasGlVlMlAlt.

Denne overenskomst er ikl{etil hinder for, at den hidtidige bebyggelse
"(,og beplantning p§ e~endommon bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig fet

til at foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påbegyndos at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bobyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

lO,



sogn.
c.n

1- Jeg er ('nig ~l at 0I1()n"~"C0n,Jc fn'(If1jn~'Gcill)Tl ':~lr~lysns pil min fornævn-
te ejendom. dOG uden UG.:s}.i.':; f-:l' rrdp,.

, .
M?h.t. pantego:::ld) ~}OI\-~':;,l~;ter og 'byrdor hbrl'lit,e.3 'til- oj6nd'oiririiens blad i

tingb9gen•
Påtaloborottjgot or N'l'Gurfrodningsnævrlet for Halber], amtsrådskrods og

menighodsrådGt.

"nN» 7 den "I., l •..........
Idet naturfredniDg~n@vDu ~ moJtager og godkender foranståendo

ningstilbud: bestummo3 det, a~ frodningen vil væro at lyse på

mtr.nr. " s:f Iø"'rup by, Ol
Dot fredede 'aroal ar jndtnrDn~ på vodlagte kortskitser.aL,h~i1ken

genpa~~ bedes henlagt pa åhJon.

frod-

NaturfredningsnævDot l'or Holbr;k Dmtsrftdsl,rods: ion 19/' 1912
VJ'IINa" ....

1.,....... lMt'... .,.... Ul8 lØl.
_ •• ~-.adC*a".'" f'Nd ...... , •• ,... •••·';~øll.~~A,~a,.....



Mtr.nr.
'11 ., , 1 8eøt:rup b7 Ol .op.

• "I
• l. • _ J

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

A n m e l d e r:

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

/~Yb e
F R E D N I N G S o V E R E N S K o M S T •
..--- ---_ ... --- ---- ------ ------- ---- --- -----

Undertegnede ..... 1' O.... ,. Ill1 ...
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ,. tø , &
af a•• 'bu.p by", sogn at lade IIII.U a Ib ......
~ mtr.nr. frede for at sikre don fri beliggenhed af

a.. ,~p kirke •
• 1.111iI1..... II ••• iI I

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede area•• må ikke 'bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il[kepå areale _ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber. .. . " .
eller +ignende skønhedsforstyrr~nde genstande. ~er må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller. . .
hindrende for udsigten til eller f~a kirken.

, •• ' •• bol'" lI1a"t 111 pl , 2. at .tIe ... t bltlMMllt ••
• _ ...- ...... _ ...... _ _ ~.. -- .A ~.-<fi.R .... _ ~ •• :r-o"'itaitA'!.a_~ •• ..-.. _· v_ "'-O" •• '" .....-..--._. • .. ,'---.. __ _4lUe ..
..e" til at u4ftdt ' I'ftII'k d.t .. aa.. hej- .... at -. ••

l

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
"(og beplantning pA ejendommen bibehol~es, liGesom je~ forbeholder mig fet

til at foretage nybygninger eller ombYf,ninger.
I tilfælde af nybygnipger eller ombygninger er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge togntngcr til godkendelse for
naturfredningsnævnot, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt nindrer
udsigten til eller fra kirken.



..... ., ,don .1'.' 1952
0....... 111*.

Joe c~ enig ~, at ovonRt~ondo frodningstllbud ~~nGlyscs p~ min ~ornævn-
te e .40.1dQl1l. doe uden udgift -::'or rng

!~Qh,t, ;J"";l:,cgmld, sorviLut-:;cr o~ byrder hen"i~<es til ejendommens blad i
tin~boeen,

Påtaloborc:tt-i.,,:ot eT' nn~ur~.redniJ1gm1ævnet for Holbæl( arntsrådsk:rcds og
men ighed srudclt,

Idet naturil'odnill8:?nfJVllO'lJ Jloc,tagor og ij''Jdkendor foranstående fred-
ningstilbud, bestemwos det; ~t+' f>ednillgon '1:'J 1Tæro a~~ lY3e :;2.
mtr.nr. '11 ., , I. ef _ ... ,.. by, te sogn.

Dot fredede croal o~ :C;l::}t,:,-n~i-c;);1 V() 6~'as:;te. kor-Ls~:i tSG, ,af hvilken en
genpart bedes henlagt p~ nJton.

Naturfredningsnævne G fol' HolbGJk amt'-3rlldslc:-eds, den "J 19!52
..... t....

t-pt, hl t u/e lt~ •
... •,.- toft. 'M1IIafttt •• ,..... ••

1~'l/4I"'II •....



Mtr.nr. A n m e 1 d e r:

le Sø.trup by <8 soen.
a....u ••• , IvaD41•• "em.

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 •
......---- --_. --- ---------- -~------------------

Undertegnede 14•• Jea- Jenaea
erklærer sig villig til, som ej'er a:f mtr.nr. e.
af '""nap by, O. sogn at lade
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

seatlG) . kirke.
Arealet beskrives således:

et areal af

.. ,~ " 100 • In ..... 11" ... 8a
J.aaaa Bo11... v.~.. i 114. ae·a a,w..

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebygge de aronl •• må ii<ke bebygge n •• , 1 ..

•••• 111'lønri.'''_'_. ligesom der holler iirkepå areale .. må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmastor og lignende eller opsæt-
tes skure, udsa~ 'Jer, vogne til beboelse ellor opbevaring af redskaber
eller lignende dsforstyrrende genstande. Der må'i d~t hele ikke fore-
tages ændringer i den nQ bestående tilstand, der kan'virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til'elter fra kirken.

I., foJ'latbo1Cl ... -la ••, .... tU S6 anal,t at O»(ø .. I oJ.aiD•• l1 ..
~~ie.t.ii. •• 1Hil .i.iie' '1~teiH af ,- .... 44ftl ',øhl,e .. t
fabriJc. Ude1....... OB .~.a.nd.'t'il1la I". la... a1ra1 l"", ...... 4')w3Nr.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
d(og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret

til at foretage nybygninger eller 9mbYf>ninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påbegyndes o.t forclG:lg2jlltegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal hi'.veet sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt pR838r til om€~ivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirkon.



JeE; 0~' (]n:i~ 1., at vvnn::-d,(-:ln'~(). :ir(;'.~nint~sl ilbuJ tj,nc;lyses 'På min fornævn-.
te ejendom.dog uden udgi~',; f:>C' TIl]::',

rL1J.t. pantegæld} SOT.'v.i:';lltter o,~ ':JyrcJ8c :1\){1vh"i::: til ejendommens blad i

, den 19'" 19 52,_ .......
Idet naturfredning~nmvnet moCtager og godl<ender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at frodningon vil være at lyse på

mtr.nr." . af ''''''N' by, .. sogn.
Det fredode areal er lndtegnot på vedlagte kortskitse, af hvilken en

genpart bedes henla~t på oktan,

tingbogen.
Påtaleberc::ttjget ar nn~ur:rrodnl.ngs;lD;v,let f~)1' lIo':"bæ!camtsrådskrads og

menighedsrådet.

Naturfredningsnæ-vnet for lIolbc'k amtsrådskreds, denl'~ l~
Ile.. at•••

,,.tf Øo1.bek Da" ..... , •• 12/81_.
au, .~tlu'j_••• fOl'Q' .... at' ......... _

t"'~lAU:./.lJ.u •.....

, • 1..' I, I' , l I ~oS



Mtr.nr.
ID, ... tnp lt7 _ aosn.

A n m e l d e rr
Natur~redningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

/g Yf, t
F R E D N I N G S O V E R E N S K' O M S T •
...--- -- -_ ..------ -- ----- ------- ---- --- -----

Undertegnede ....... W. AD,. ......
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ..
af ."etna» by, _. sogn at lade '••• II ••
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

...... kirke.

'e

Fredningen har følgende omfang,
De hidtil ubebyggede areal"må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligosom der heller il,kepå areale "'må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader~ vogne ~il beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrerlde gcn~tånde. ner må i:det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til finer 'fra kirRen;

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
"(,og beplantning p~ ejendommen biGeholde~, ligesom jeg ~orbeholder mig ret

til at foretage nybygninger eller ombYBninger.
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.



r.,.~.w.,"*~ 4ta 12/11_ •... -'04'" t toNd ....,.. ..
paa... ..,a.••

1.IIlll11ea-. 111.J,1.
~t;

Jeg (:1' C;nie: 1, at oyr;n"J·'t,--'~,lr; 1r(".~11Jnf;8GJ1Jn~(1 "(;i~~L;,l.)' •.,,)S PLt m:,.n [ornævn-
te ejendomodog w1r;n u.>:i':'" J',:' TiL,,'

M.~1.0:;. pantcgJJlr] , ~,C'I 'J,o'i'1"°IC;'C':; ~)~r..L'c1:'ri1an"l-iCJ:J Gl:.L ejendommens blad i

tingbog8n.
PåtaleberGJtb.gct Ol' m;.t111'frodning.3;læVneoL ,C'OI Holbæk flmtsrådskreds og

menighedsrådet.

e."", ,rlGn 1,1, 19ta.........
Idet naturfroc1nil1g~nævnet moc:;tager og godkondor foranstående frod-

ningstilbud, bestetnll1es det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. .. af ... t., by," sogn.

Dot fredede areal, er indt~gnet på v8dlagte kortskitse, °a~,hvilken en
genpar~'~ede~ h~nlagt ~å akten.

Naturfr('dningsnævnet for Holb(~,k amtsrådslereds, den 1'''' 19J8.... t_.

-, 'lo, 'o '0'-
'::') ~ • 1 '~i .~\ I I l • • '.

t". '", '"li
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over

(J' sogn.S0coTRUP by Obterrain n.f u

////. d Rrealer~It~/jI ~ fredEJ c• 2000 (ca.) Ii/iii. 2
rhold, 1. november 195 •

M
ålestoksfo Holbæk amt,

et for°ngsnævnNaturfrednl



FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. A n m e l d e r:'8 aeø'trup b, OS 'oø. Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

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

. :,:, /&Yb t
F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •
...--- -- -_ .. ------- -------------- ---- --- -----

•
Undertegnede S4l"Jenal. ae- a•• tNp a.... 4

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ,.
af . "."lU» by, ., sogn at lade .........
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af"_"n» KiTke.'·J. dall. Idl ua .

.'

Fredningen ha~ følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal. må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-

\ .. ~
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il,kepå areale .. må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voene 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 olIer fra kirken •

... tOI'behold.1I -la l'et t11 »4 .~on'''''at .pt ....• , aJ.alDde11at
".1\11..-1_.hu. _oIiI .4' _." •.. A A _ _& A1 __ .a -._ _
- -- - - .--- -_ -- ".. &II

.U." ~••..'. eUer uaelua.ade 9iJksoaM4.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige b~EI.
"(.~beplantning på ejendommen bib0holdes, liGo90m jeg forbeholder mig ret

til at foretage nybygningor al d l lig W.ø. ,fl'..........
I tilfælde af nybygninger Dl •• 11_ II O II er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påbegyndos at forelægge tef,nj.ngortil godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bobyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne Og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirkon._ BAl ~d ..• , ••• , ........ aka1
"....... iIdIt .. Qend •• at .



•
..

Jog Ol" l, at cvonAt~onJo,frcdninG8~ilbud tinglyses p~ min ~ornævn-
to ejendom,doc uden u6gif~ for mlg

M.h.t. nnnLa~~ld. serviwu~tpr c3 byrder honvises til ejendommens bInd i

tingbogen.
Påtaloburottigot o~

menighedsr.J.dot,

,
n:l:cur l'.cc'c!ni;;eS;lævnet for Polbæk amtsråcls1,rcds og

• "."~1IJ 1 den "I .•19.
J•••••.• '.,. I....

Idot naturf.::-ec1ni.llgur.æ'rw;1., rr.Ol't:lgr;r og godkondc'r foranstående fred-
ningstilbud, bos'coYnwcs dot. "',, ',.Tdlni.'l!;::";; Ve,]. væJ'() ('[, lyse på
mtr. nr. ,. OJ: .... "., by,

: Det fredede areal er 111c1tcgnot pil vedlaf,'Ge i:or-c.slci tso, af
genprirt bedoi henlagt på'aktJn.

ti sogn.
hvilken en

Naturfredningsnævnet fOL" Holbr3k amtsrudsl:rodS, den lt/ 4 19,..........

" . - .. '

•
L,.nt ..... " ...... :tr•••• u/8 "ti •.... .,.,-- ... ,..... ~" ................'~l ...lu.u.08".

..... 191' 1"'_



Mtr.nr. I, d tl J 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 •

.
I.....

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

•
Undertegnede 8ø. "onal8s...a.nnp .... 1'1.4

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ,.
af a.etnap by, •• sogn at lade ''''IU.I.I
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beligeenhed af

. 8tftJ"UJ . 1<iTke•
Arealet beskrives sflledes: ••• llt ....'•• ft'"*"~_..........la"" 06 4ID ...... cJt .fla1dap1.ab _, fol' 11&....

"@AMIAMII.lløllll~.li••III··8'
Ilji••I••I.'.III'~8••• areal "må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-

ødelægsende beplantning, ligesom der heller il,kepå arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vOGne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsfors~yrr:e~~e genstande. De,rmå i d'et hele ikke fore-
tages 'ændringer i den nu bestående tilstand, der karivirke skæm!l!endeeller
hindrende for udsigten til dllet fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at qen hidtidige bebyggelse
,'(og beplantning på ejendommon bibeholdes, ligesom jeg forbeholdor mig ret. ,

til at foretage nybygninger olIer 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 pasner til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



Jog ar uni~ l, at ovcnst~cn]~ frodninestilbud tinelysos p& min ~ornrovn-
to ejondom.Jog uden uG~~1t fer ID1L.

!ilD h. -:;n prlD'~cg'nJd~ ~~ervj ,;l1ttC' OG by:::'der henvises til e.jendommens b1ael i'

tingpogen.
Påta1Gbol'Qttiget Ol' nn.~urr~oednjne;s;1ævnet for Holbæl, amtsl'ådskrods og

menighed sd.det.

•
Lp'" lIou.ll D~ d. u/a 19••

_ •• ~ 8.. "1'11 ,.. __ •
. ·I.a.J,l /UJ,I •.. .

• 8..~. I Con 11/4 1952.....,..... '.....
Idet naturfrocining?nco"c1e [; JnOl t.:1e;Ur.og C'od1,onder foranstående frod-

ningstilbud, bostomMes dot, at frcdni~Bon vl1 væ~c at lyse på
mtr. nI' c ,. D f ."'ftf by, ti sogn.

Det fredede areal Ol' indtegnot p& voJ1agte kort~k~ts~) at hvilken on
gonpart bedes hirilagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbt2k ·arntsl'ådsl,reds, den 1./4 1952.........

• • M \i. l 1 L",''''

...,'c'.t i. , r .(1'1 i,

J '-, '!'



FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. 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 •

F R E D N I N G S O V E R E N S K'O M S T.
,--- -- ---- --- ---------- --- ---- ---- --- -----

•
Undertegnede, køblaD4 J... lau4 01...

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. "
af "."IU' by, " sogn at lade .
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed nf

a..,rup kirke •

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il>kepå areale", må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegr~fma~ter og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voeoe til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønnedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den 'nu bestående tilstand, deF kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken. .

, •• to•• Ml"•• ata ... , til at' UM4. -. ...................
lIQea a" 8Plt ... "".',

Denne overenskomst er ikko til hinder for, at den hidtidige
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jog forbeholder
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbe jderne påbegynde s at forelægge tegninger t il 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.

bebyggelse
"(mig ret



Joc SI' unie ~, nt oven8t~~ndQ frodnings~ilbud tinGlyses p~ mln .fornævn-
te e jenc1.Qm.1;0['; l'lc'n ud[;,ift fo" m~L::

rLh,v .. 1,,[I.lGCt,w1c., sn.rvi·',uttrT ot.; byrder henvisJs tj.l ejendommens blrrd i

tingbo[';en,
PåtalAbGrotti~ot er nntu~frednln~SDævnet for Holbæk amts~~dskreds og

menighedsr&dd,

•
Sø..-, , don. aw:, 1t1

' ...... 01......... 4•
Idet naturfre<1nlllg~!læVnc G r.1o(~tafPr og {'odleonder foranstående fred-

ningstilbud, bcstew!I:(]S det, "'", f"'('j;li'J/;o" vil være: U'C lyse på

mtr.nr. " uf ""Nt by,.. sogn.
Det fredede aren} eT' 111c1tct~nt]tpci vodlngcJ J:or'~slcitso, af hvilken en

genpart bedes henlagt på akten.

Naturfrodningsnævnet for H01b'."k amtGråd['~creds l den at 4 1952
If-...u••..,-

Ir....w..... DI"•. Y.. eJ. l'/U.l''' .
.... ,...;UfJdl.

. .\I_ .... l l _'....

l' .

',;- .

"t
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FREDNINGSNÆVNET>

•

•



Mtr.nr.
I. '1 ~ c., r.1 ti ~ li A n m e l d e rf

REG. NR. ISV6 fåturfredningsnævnet
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 •
...-.-_ -- - -~ 4 --------------.r---...- .....

Undertegnede "auu.p 1dl'k..... Sø"N' "1d.&Ise ••••
erklærer sig villig 'til, som ejer nf mtr.nr. ,.
af 8.etrup· bY"B sogn at lade .
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beligGenhed nf

...~ kirke.
Are:alet beskrives såle~ti~ •• 4 ..... at tø _111_ tU la'fld.llpa

Anal., U4.... 111' .' ... 1/2" ti an4., '1' til _.......
paI'Jl.n.s.p1a41 tOI' kirken.

Fredningen har følgende omfnng:,
, ' areal." qJåilckebebygge s eller beplantes med udsigts ..
~delæggende beplantning, Jigcsom ~er heller ikke på areale t må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignend~ eller epsæt-
tes skure, udsalgsstader, vOGne til beboelse eller.opbevaring af redskaber
eller lignende skønhed~forGtyrrende genstande. Dqr ruå i det hele ikke fore-
t~ges ændringer t den nu ,bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udstg~en t~l .c~ler fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hindor for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeho1ger 'kig ret
til at foretage nybygninger ellor ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelæggo tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet ~ebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller frn kirken •

..



Sålængo dot pågældende areal administreres af de kirkeliga myndigheder,
træffer kirk8ministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet
afgørelse ••••• .-.... bygninger ....... den og tillige om selvE.i... .. A _ .... _ a_ ., __ ~ . ~ .'" .. ,. skal "••fUlJtIII •••• D

formål.
Jeg o~ ani~ i, at ovcnstGendc.frodningstilbud tinglyses p~ min ~ornævn-

to ejendom. dog u~cn udgift fOP'mi~.
M.h.t. pantegæld, qor~~tuttar og byrder henvises til ejendommens blad i

tingbogen.
PåtaleborGJttiget Ol' nn.t!Jrfrcdl1j,ngs·la;vnetfor Holbælr amtsrådskreds og

menighed srådct. ......l..... . den' 4,1 19 12
.p ,- .

Idet naturfredningsnævnet mo~tRger o~ godkender foranstående fred-
ningsti1bud, bestemmes det, at frec.lningonvil være at lyse på
mtr.nr. ,. af ......ft, by, .. sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte lcortskitso, af hvilken on
genpart bedes henlagt på aktGn.

Naturfrodningsnævnet for Holbrak amtsrådskreds, den 841 19 52
IJ.. tt11.r~.et.

kb.
».. "11~N4",at __ '•••• ,-4Iaf.ItIftU"" t......,.. ••• '...........

•titte... " .,...... ,.. aehltn, " ., .. Øl.
11.IbalrltI' 'i 1"2 •....,~.'.'-"'tf~. t.,..

t.,et. Ø01bæk Do" ..... , 4.. 21/1115'_ ........ ...,.,.0.

, .... c f' l" 1'1";4 fE:-i

, 4. 'ilt 1.",.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01846.03

Dispensationer i perioden: 06-04-1989 - 17-10-2001



Fredningsnævnet for VestsJ_lIands
.mb nOrdlige~nlng.~ ,, .

adr. Dommerllontorel, SoIi-J 4, HoIbak
ar.nr, 03 a 42 11

~ til orientering
KtlJ. NR. (J f~Yfo O 60

4300 Holbæk, den 6/4 19 89

AngAendebebyggelsepA.u.nr. 3 n Søstrup by, Søstrup.
Fr. J. nr.

beliggende ved S.strop Kirke, Jeml.se kOlllllUne.

22 B /19 89

Ved brev af 7/12 1988 til Vestsjællands amts fredningsafdeling. af afde-
lingen oversendt hertil. har arkitekt D.J. Leadbetter pA vegne Søstrup menig-
hedsrAd ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse pA ovennævnte ejendom
bestAende af en graverbygning langs det østlige skel pA ejendommen.

• Nævnets tilladelse er nødvendig. idet ejendommen omfattes af deklaration

I
af 7/12 1952. tinglyst 28/1 1953.om.fredning af Søstrup Kirkes omgivelser.
hvorefter arealet ikke mA bebygges. og der i den bestAende tilstand ikke må
foretages ændringer. der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til
eller fra kirken.

Nævnet finder ikke. at en opførelse af bygningen vil være i strid med
fredningens formAl.

Nævnet meddeler herefter i medfør af naturfredningslovens § 34. stk.l
for sit vedkommende tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse
med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a. hvis
ikke er udnyttet inden 5 Ar fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet. Slotsmarken 15.
2970 Hørsholm. af ansøgeren. Kirkeministeriet. Skov- og Naturstyrelsen. Vest-
sjællands amtsrAd. kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pAgældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren. arkitekt H.A.A.
D.J. Leadbetter. Kalundborgvej 95. 4300 Holbæk.

M-" "te"tllJømIDlS ne
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN /,zll / ~ -t:?o;;/
Akt. nr, 6 Ketty Grutzmeier.

I,
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Ft!ED~!ING8N.''E'lmET

I=C~ 'ÆSTS..:lCLL.,..\j\jCS AMT

*Civildommeren i Næstved• Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen •

- l.:'!') ~CQ4:J .1•• , .~. j,-I~,

! !hik!. Neerqaar(\

Dmo: 30. marts 1994

Sags nr.: F. 98/1993

I-
I

Ved ansøgning indgået den 20/12 1993 har kommunen for ejeren
Niels Aagaard anmodet om nævnets tilladelse til opfØrelse af et bræn-
deskur på matr. nr. 8 n Søstrup by, Søstrup.

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 14/2 1994
le udtalt:

" Ejendommen ligger umiddelbart sydvest for kirkegården, jf. vedlagte
kortudsnit, og er omfattet af fredningsoverenskomst, tinglyst den 12.
august 1952, for at sikre den fri beliggenhed af Søstrup kirke.
Ifølge fredningsoverenskomsten må bl.a. de ubebyggede arealer,princi-
pielt ikke bebygges, men kan dog tillades ~fter forudgående godkendelse
af fredningsnævnet, og der må ikke foretages ændringer i den nu bestå-
ende tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten
til eller fra kirken.

• Kammunen har i forbindelse med ansØgningen meqdelt, at udvalget for
teknik og miljø på mØde den 14.12. 1993 har vedtaget at anbefale det

Brændeskuret opføres på et eksisterende fundament fra en tidligere

ansøgte godkendt, da brændeskuret på grund af den store terrænforskel
op til kirken ikke vil kunne tage udsynet fra kirken.

bygning ved skel mod syd og udføres med vægge i'hvidmalet træ og med
rødt tegltag - tilpasset det nærliggende beboelseshus.
Amtets landskabsafdeling anser herefter ikke det ansøgte brændeskur
for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne".

Miljøministeriet
~lIrv-ogNaturs~~fiifis formand har 'den 16/2 1994 besigtiget ejendommen.
J,nr,SN \ "l. \ \ I~' 000, ~
Akt. nr. \ '"-tg

Skomagerrækken 3 Telefon: 53 72 06 62 Fogedretten Tingbogsoplysninger
4700 Næstved Telefax:53 720863 Telefon: 53738073 Telefon: 53 731010

Giro: 2052695 kl. 9.00-12.00



Nævnets afgørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-

gens formål meddeles det, at nævnet i medfØr af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 tillader opførelse af brændeskuret i farver og mate-
rialer som ovenfor anført.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsga-

de 38 B, 2100 KØbenhavn Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige
myndigheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag ."
eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

K~pi af tilladelsen er sendt til:

Annette Dahlerup

Niels Aagaapd, Søstpupvej 41, Søst~up,

Jernløse kommune, udvalget for teknik og miljø, Gl. Skovvej 158,
N. Jernløse, 4420 Regstrup.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Jernløse kommune
Udvalget for teknik og miljø
4420 Regstrup

1.1
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•

Ftedningsnævnet for Vestsjællands Amt RE&.Nl

Jemiøse Kommune
Teknisk Forvaltning
GI. Skovvej 158
4420 Nr. Jemløse

Ved skrivelse af 12. juli 2001 har kommunen for ejeren Leif Ingemann An-
dersen ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning af eksisterende sidebyg-
ning, dueslag og drivhus og til erstatning herfor opførelse af ny tilbygning
til beboelsen på matr.nr. 3 g Søstrup by, Søstrup, beliggende Sasserupvej 29.

Sagen har været forelagt Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der den 19.
september 200 l har udtalt:

"Ejendommen, der er omfattet af fredningsoverenskomst, tinglyst den 12.
august 1952 for at sikre den fri beliggenhed af Søstrup Kirke, ligger umid-
delbart nord for kirkegården.

Ifølge overenskomsten må blandt andet de hidtil ubebyggede arealer princi-
pielt ikke bebygges, og der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu
bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til
eller fra kirken .

Overenskomsten er dog ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og
beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom der forbeholdes ret til at
foretage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger skal tegninger forinden byg-
ningsarbejdeme påbegyndes forelægges til godkendelse for Fredningsnæv-
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.

Den eksisterende sidebygning, brændeskjul, værksted og dueslag samt driv-
hus bliver nedrevet for at give plads til den ny tilbygning til beboelsen.

Tilbygningen udføres med hvide pudsede facader og med tag af røde tegl-
sten, som også bliver tagdækning på det eksisterende hus. Kiphøjden på til-
bygningen bliver i samme højde som på det eksisterende hus.

Nedrivning af bebyggelsen som beskrevet medfører en væsentlig forbedring

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf.5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F66/0l
Deres J.nr. 2375-029

Den 17. oktober 2001



.. afk1r"kemiljøet, og den nye tilbygning harmonerer med den allerede eksiste-
rende bebyggelse.

Natur & Miljø finder herefter intet at bemærke til opførelse af tilbygningen
som ansøgt, der ikke anses for at være uforenelig med fredningsbestemmel-
serne eller i strid med fredningens formål".

Sagen har endvidere været tilsendt menighedsrådet for Søstrup Kirke, der
dog ikke har besvaret henvendelsen.

Nævnets formand har den 10. oktober 2001 besigtiget ejendommen og kir-
kens omgivelser.

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til bebyggelsens lave beliggenhed i forhold til kirken, findes
opførelsen af den nye højere tilbygning til erstatning for de ældre bygninger
der nedrives, ikke i strid med formålet med fredningsoverenskomsten ting-
lyst den 12. august 1952.

Nævnet tillader derfor i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, op-
førelse af den ansøgte tilbygning i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger i materialer og farver som angivet.

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

.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens. § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. 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 indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer anåeL

c-/-~fohh- .~
Finn Larsen FIet Jørgensen

Isrh

Kopi af kendelsen sendes til:
Leif Ingemann Andersen, Skovhusvej 29, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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