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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. ) A n m e l d e r:
J ~ II~aturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

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

/SVl:, 11
F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •
..--- ---_ ..---- ----------------- ---- --------

Undertegnede ~r.KJiatlaD Jeneen·
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 2a
af 1~n41øee by, OB sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

..... løeo kirke.
Arealet beskrives såled.es: 1) baveD _110m .~ør.ame_ aamø:rende

-.antr.Q*ll" os kUkeølr4eDG .. "'_lOS 2) l" ~ JA 10. leatI. kUiceBbdtlUi
..... til atr...... aa...... 1.

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal." må ilc1<ebebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning" ligesom der hel,le,ri,l,kepå areale" må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voene til beboelpe eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende gens~ande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående ~ilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke t~l hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og bePl •• ~~~_i~~ *\<mWi.eg forbeholder 'riiigt'et
til at ~ •••• _ •...--

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelCJgge tor,ni:ngertil,godkendelse for
naturfredning snævnet, idet bobYet~olsen altid skal hfcve et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivel 3rne og ikke unødigt hindrer
udsigt~n til eller fra kirken.

L•.



Jee; er eniG i, at ovon:>cCLen<1e.frQdnH<~GGilbud tinglyses pu min fornævn-
te ejendom. dog uden udgift. ~O~ Mig.

M{h.t. pnnteg~lC, servitutt~r o~ byrder henvises til njendommens bInd i
'/ ""ting13trgeno .

, Påta1eb(Jrct~j[';ot er naturfredningsllævnet for H01bæk arntsrådskrods oE;

menighed sr[lc1c c,
.....le. ,den 19/ J 19 •

an ølM Ju...
Idet naturfrednirJl!::::m:;;-'~1e 1) moc,tager og E;odkender foranst:5.ondo

ningstilbud, be stormiie3 det l :J.t fredningen vil væro at lyse på
mtr.nr. aa n-t' 1;Vaa41N1 . by, Ol

Det fredode areal er L1dtr.~[;11C'·Cpå vodlar,tc kortsl,j.tGG, af .l;l.v.Hl{cn
gqnpart bedes henlagt på nkten.

NaturfredningsnævmJ"G fo:' Holbnk amtsrådokrods, c18n 11/' 19'2
•..-.u••
at•.

x.p\. 1101_ Kb"'_ •• \' .• "O Jtl/8 •••
... • tslld Iorud " .

,aa1ieØlt14, '
1'."1 _1M. L&

0*'.

fred-

sogn.
on



Mtr.nr. A n ro e l d e r:

REu. NR. l f{~ j) 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 &.-10. eøgDS ."16btt48dd

erklærer sig villig til, som ejor af 1.11.... P\l'fIleI'SIJB~ 1Vcl1oZ'
_ Jlj...;en.. ",at lade"Treal •
'..... '.,C.'» frede for at sikre den fri beliggenhed af

k,irke•
• JM'1I1'i .d ...... 3,.. ....

Fredningen har følgende omfang: .
.. 1.. 1 [ ,. areal." må .il<kebebygge s eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller nke 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-
tages ændringer i den rtubeståend~ tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligosom jog fO~Q~hdld~; ~ig ret
til at foretage nybygninger elJcr ombygninger~, ,. I"'~''''

I tilfælde af nybygninger eller,ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegynde~ at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet.."i:d'etbebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen pedst' ~~ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
uds~gten~til eller fra kirken.

el



Jee c~ enjG i, at ovonA~~al,J0 Ir~aningDcllb~d tlnclysos p1 min fornævn-
te e jondom . eloe uuen u<.1gji '; f'O' rnf';

M,h.to pantC':;c::l(~ cc .•viull.tLo'- (',~ bj::'(lo.." n\~nV1S()8 tj.l ejendommens blnd i

tingbogeno
PåtalobcrGJttiget er nrt"t.urf,redninesmevnet Ior Bolbælc [Imtsrådslcreds og

menighedsr~l.det ,

lftn411J. '. d e n l' ,. i.9 '2
"i.rA.v'. ltJ'øen •• "-_"" fIIll. ......mat

IlII* naturfrodning~nCJvno'~ mOl,tagor og godli:ender foranstående fred-
ningstilbud~ bestc,nlllcs det, at in:dningen vil væro at lyse på
mtr.nr. pi bYl sogn,

Det fredede crE'al e:;,~J ndtc[:1C't rå vedlaeto kortslci tse, af hviU:on on
genpa~t bodes h~nlaet ~0 akL~no

NaturfredningsniBvnot :f.'01:' Ho~_b;)k amtr1rådslc"cus. ,len 1..' 19 52
''''U•.

at.
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FREDNINGSNÆVNET>



•
Mtr.nr.

• -J LI 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.

jgV6.])

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

Undertegnede. sar. B~ik ~.
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 11&
af IYan41.. by, og sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

1wt141'. kirke. , ,
Arealet beskrives såleqes: l) eD ...... pi 10. JIØI. 'ltkealædeA$

...... OG2) cmb:tt'øDD pA 20.• taa I"'ve~. tn "l Id ....... 0 til .,.a-
d_at ......... ~lPWtII ..)-.

Fredningen har følgenawmfan/3:, .
••• ,lljU.I"JlMI •• areal m~ iIrkebebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, 1igesom der ho1ler iI,kepå areale,. må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader,. vogne til bebo~l~e ,eller opbeva~ing 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 nll~r ~ra ~irken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendom~cn bibeholdes, ligesom jeg for~~polder'~ig ret
til at foretage nybygninger olIer ombygninger. " .

I tilfælde af nybygninger eller qrpbygn'in'gerer 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 omgivel 3rne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



, .,t

Jee; e! cnj[,' ~-l a'L o\TeY'P,'~~"m,lef)'erhllnc;r:'ilbulJ tinejljE;()s pil ni.n _,fornævn-
te ejendom,dof, uden ud~ir7 ':~ m~s,

ULh.L nan'Log""ld, c:'erJ~",ll!:;tor og byrder hem'lfEJS 'til ejendommens bh1rl i'
i

t:i ngbo{';en,
Påtaloburc;t'CigGt er na~ur~'roclnings;)æv{1et for Holbælc arntsrådskrods of,

mEJnighodsr~Ldct .

1VaDdlø. don. / j 1912
1l1k 8ia11']lc1.

Idet n8turfrodniDg~nævn~e ~oGtag0r og godkender foranståendo fred-
ningstilbud, bostemmos oet, en f:'oJningen vil være at lyse :flå

mtr.nr. 11& 8.:1: ,1'V'arh11ø. by, Ol sogn.
Det frededo 8.I'0nl GT indt::;nc't på vodlagte lco:r:tski teo, af.. hvilken en

genpart bedeR henlagt på akton,

Naturfrodningsnævnet f r':.' Ilo.::"i)~Okarn";"ru r3nkre c.: o 'I den li4 1952
• .aeu..l".

en.

t..rt'. Io1bwk Det'•••v., ".. lI/s 1"1.
øum, e3.Ddo .. eJ' forUd • ..,.. .. plUl-._4'.

1."11•••/At~._'ti.
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REG. NR. /Sy (. J)

K O R T S K I T S E
over

terrain af K'\'A:IDLØSE by og sogn.

Landeve j fra
Slagelse.

l nestoksforhold: ca. 1:2000. lil;/1/: fredede arealE'r.

Naturfredningsr.ævnet for Holbæ~amt, september 1952 •
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