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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. \ : """ ; . 1
1; .... -'~~ ... .,ll;JJ[

A n m e l d e r:
Natur~redningsnævnet

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.
~-- -- o - _

-
Undertegnede , ..l.-ad "".dk ......

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. .-
af e.no.... by, Ol sogn at lade -et areal af
dette rotr.nr. frede for at sikre don fri beligGenhed af·"al.. kirke.

Arealet beskrives således: OD .,41.,. _ af at a. _ ..... , at
eD , 4. _ to SøU1Uts. de ., " p6
.'nJa4a1lone1l. 'tr•....... i •• teeD.

•

Fredningen har følgende omfang:
• [03 ...... "_ ~real.t må ikke bebygges elleil'beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il,kepå areale' må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstad~r~ yogne til beboelse eller opbevaring af redskaber

J. . •

eller lignende skønhedsforstYTrenge genstande. Der m~ i .det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestfl.en~letils,tand,..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, ligesom jeg forbeholder ~1g 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.-,

I
I



Jeg e~ eniG i, at ovenståendo.frednlngstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom. dOG uden udgift for miG.

M.h.t. pantogæld, ser~itutter og byrder henvises til ejendommens blad j I

tingbogen.
Påtaleberettigot

menighedsrådet.
er TIaturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og. . . :.

•
...,... , den U/. 19M

, 1& •
Idet naturfrednil~~nævneG ~octager og godkendpr foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det! at fref1nincoclvjl vær,q a,t lyse}lå
mtr.nr. D I:rf ... 1.., by, .. sogn.. .

Det fredede areal o.: ll1G.tr.:(;nctpI) 'vc dlagtc" kortskitse, a:f..hvilken en
genpart bedes henlagt på ak~en.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådnkreds, den GI. '19"
1.1eUa ••

.... "'1

'flt' ......... ar. "~tW..... Idt.... y•
.. ", J.Ø2•

• ~IMD""d•...,ø...

:"',.:H';i' ,'i~~ rdr,rIGlI!:l~ BEKRÆfTES

("1(011'1 tr<jni\jCr'11'X'~I't'\d ; .... U/t lø,,,.

•



Mtr.nr.
1 I t'
r ~ I J .1 ~

. l A n m e l d e rt
Iel
I

I
I
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6a.'9.,Sb.,ao,44
a_81'. br 0l .BIl'. 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. .4~.~..~ l.......

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

l1li''' kirke.
Arealet beskrives således: .. , -. 100 - Ol

to •••• :;' ..... t fJa kt....... 1'... 11.'. leJ'" U. " • t _del
~ .......

•

Fredningen har følgende omfang:
D...... D.n••,..,. areal "'må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ii.ke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vOGne til beboe~se eller opbevariag af redskaber
eller lignende skønhedsfo'rstyrrende geJ;Jsta'l1de., Der må i det hele ikke fore-
~ages ændringer i den nu besi~ende tilstand, der *an virke skæmmendeeller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

•

Denne overenskomst er ikl<e til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på e jendommen bibeholde s, ligcsom jeg forbeheider"~lhg ret

p I "1- II

til at foretage nybygninger eller ombygninger. .'fi.,(i ,.,(I,"l-
.. ('I,.'if,t<J; ../I

I tilfælde af nybygninger eller .,9:mb.ygrlingerer jeg villig til forinden
bygningsarbe jderne påbGgynd~§.."a,t"'l·~·f'~lægge tegninger til godkendelse for

",r I ! •

naturfredningsnævne~ a,)id'et bebyggelsen al tid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen be.dst"'~~ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

-' ,
udsigtep til eller fru kirken.

1(;



Jee.er enie i, at Gve~st~onGe.frad,ingstllbud tinglysus på min fornævn-
te ejendom.-doe udon ucl[;:ift.J: 0_' I1Lf,. -"

M.h.t. pantogæld! SOJ~V1Cl~-:;tO.r Ob tyrGel' honvisos tJl ejendommens blad ~ I

tingbogen.
Påtaleberettiget

menighedsrådet.

.
Ol' r;at~r~rodning811ævnet for Hl)lbæl(amts+,ådskreds og

.1
I

8UtIl .. ,del'} '* 4 19 Ja
4hn1 .... ·•

I~et naturfredning~nrovnet moGtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at frodningen vil være at lyse på. ,
mtr.nr. .. af a..lw by,.. sogn.

D9t ~redede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse,,~~~'hv~~~e~ on
gonpar~ bedes henlagt'på akten. -

Naturfredningsnævnot for Holbæk amtsrådskreds, den II4 19 "
t.....1...._n-

..,., .... tallft .... 1'. Ial.__• Dt.·.......
.... 'I.I9f2 •

... s.u...... ~.IIIt/A.....

•



A n m e l d e r:Mtl'.nr.
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 •
....--- --- --- --- ---- ------ -------------- ----

el
I

Undertegnede ... atle .. ".'1' x.ar ••
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ,_
af .,,""y by, •• sogn at lade .
dette rotr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

~ kirke,
...Ii•••iI••••MII.', ......

•

Fredningen har føJ,gende omfang:
De hidtil ubebyggede areD,~. må H:ke bebygge::J,eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligo::Jomder heller il:kepå arealela' må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telografmaster og lignende eller opsæt.
tes skure, udsalgsstader, vOGne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønheds~ors~yrrende genstand~. Der må i de~ hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilst~nd, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til.el~er fra kirken ••.

"JO det t.r»t '" Idl ttl at
aurtDøe 4,t _" fo:r "' 84. " tu••

.e

Denne ove~enskomst er ik~e til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder fuig ret
til at foretage nybygninger ellor ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbe jderne påbegyndes at for81~ggo 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 •



Jeg er un"Lg ..., a·~ oven::;t~'LLl1(}<)fredl1ingstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom. dog uden udGil't, 1',).' JiL~>

M.h.t. pantegæld, ~jer\"l:;l.l-:tCJ' cg byrder henvises til ejendommens blad j l

tingbogen.
Påtaleberettiget ur nnturfredning8~ævnet for Holbæk 8mt~~å~skrq~s og

menighedsrådet.

•
8InW1.t'f' d e n ./... ;L 9 ,...............

Idet naturfredniDGsnmvne~ moCtagcr o~ godkender foranstående
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på

mtr.nr. 611 af ....... " by, ..
Det fredede areal er ix:dtagnct på ved':'agto lcor"~sl;i ts'e, af 'hvilken

genpart bedes henlagt på akten.

fred-

sogn.
on

Naturfredningsnævnet for Holbæk p,mtsrådskreds, den a.l 4 19 II
I~ •• lø.-.

•
am.......... l'. Sal...... &'Mt •••

•• SI' 19t1'_
... lAmd..... ...-.../A1fdD •

II" {, .... llrct:.F"IES

"1 ..
~ 'l l, I.. j ~ /1 ._/ ../1 r f .... ,

• I. '.j .. , •'\.,~':J l ~ • 't

--



Mtr.nr. ,~',H~',AHY A n m e l d e rf
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-Q M S T •
......-..------------ ------------ --------- -----

l
l
l
I
~

.1
!
l
I

I
(,

Undertegnede -tIa .... Iasie Iiel".
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ae. .. 11',af.......... by, Ol sogn at lade et
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke •

areal af

.8ItI'II1..,
Vt&eIM&ltPnll •• iliit*tN
'n.t ........ ~t... ton" ..1 r. _ ... dtl af...... ,

laI...... al '.. liDt. ~'t Mca auu... I ma .....• t~~. I.·.~.bl. '
Fredningen har følgende .omfang:

De hidtil ubebyggede a,real.må ikke bebygges' eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller 'ilckepå areale ... må anbringes
transform~torstationer, telefon- og telegrnfmaster og lignende eller opsætr
tes skure, uds~~g~s~nder, vogne til b~boe~se eller opbev,aring af redskaber
eller lignende skønhedsiorstyrr~nde genstande. 'Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu,be~tående 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, ligesom jeg forbeholder·~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 altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne Og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



•
Jeg ex: cni~ i, at G'lens'u;wfl(]O.f.cOUlllngccilbud tinglyses på min fornævn-

te e jendQm. dor; ud-on udgift f0l' r.1:L'C;,

M.h.t. pantogæld, servi~uttrr og byrdoT hanvlses til ejendommens blad i l

tingbogen.
Påtaleberettiget er natu-rfredningsnævnot for Holbælc amtsrådskreds og. . . . .

menighed srådet.

•
1aII... , den III .• 19,. .

. ........ ld_•
Idet naturfredningsnævnet modt~gor og godkender fora~ståendo fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
r f. • :

mtr.nrT ,11a. __ af 1Iøe1t. by, .. sogn.
~t freded~ areal" ~'r Cindtognet l på vEJdIagte kor.tski.'tse·I;'·"''a.f.Y'hvilken on

gon~ajt bedes h-enl~gt ~å ~kten, ' ,

Naturfredningsnævnet for Holbc;k amtsrådskreds, den 11(, 19 II
I~ ll.u.tl' •.....

•,. "'_"'to l'. Ial .
. •• ,/I 19ta._~I"_A."'.

\,,~ti l" ,,,Ij •
. 'I I l L ~ r (". ," f I f l , I{ 'j, :.

J ' 'l.. ~ ~ ...'" J \, ~." • to .,;

....
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Mtr.nr.
I

J\'! li :-1hl'
REG. NR.I$~8

A n m e 1 d e rf
Naturfredningsnævnet
B VIlfor 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 e.III'el'" .alsbt U

erklærer sig villig til, som ejer af , _ ••••

lIiS 811Dbl ~r1ø" twIa at lade 1ia8Rnr~ .,
dette ~ frede for at sikre den fri beliggenhed af

~ kirk~.

'~_rP1PiJW'i~N

Fredningen har fø+gendc o~fang:
1J..... ' •• _jl ...... are~l.tm~ il(ke bebygges eller beplantes 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-
tages ændringer i den nu best~':ende tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til allor fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på eje~dommcn bibeholdes, ligesom jeg forbeholder ~ig ret

i'
Itil at foretage nybygninger eller ombygninger. . ,..

Il"'II}I,I)H~jM :.\)~' ,~,r,

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger ,e:p,',,6e'~f'Villig til forinden
f" "(1 .(~. l

bygningsarbe jderne påbegyndes at foreJ,.ægg«"te'gninger til godkendelse for
I~ ....VH •• ~

naturfredningsnævnet, id2,)ic..,bobyggelsen al tid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen be.1.§:t'''mtil'fit passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
UdSigt~!l-_t'f':l'~ller fra kirl{en •

..



Jeg er oniG i, at ovenst~cnJc.freOn~ngs~ilbu~ ~in~lY8es pA min fornævn-
te e jendoJTl.dog uden udgift .io"'nag,

M.h.t. pantegæld, servi~utter og byrder henvises til ejendommens blad i '

ting~ogen.
PAtal?bercttiget

menighedsrådet.
er no.turfredningsllævnet for Holbæk amtsrAd skred.s og

t ~ .-

lUel.. ' den aJ!.. 19.
, ..... JIII.l , ......

Idet naturfredningsnrovnet moGtager og godkender foranstAende fred-. . ,
ningstilbud, bestemme s det ~ at fredningon v tl"være at lyse .på ...
mtr.nr. ~~..., .,. ,..,'.",.~~"~.,,','".''''o 'by, sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt på 2.1\"Lon.

Naturfredningsnævnc't f'll'Hr):I.b,.::lcc~rntsrådGkr'Jds,don al4 19ta

l. 1IøUIt ...
• t.

l _ .•:eF 1t:. 3

. 'I l l
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til
Nykøbing

KOHTSKITSE
over

terrain af SÆRSLEV by og soen.

fra
Slagelse

M~lestoksforho1d: ca. 1:2000. ~: fredede ~rea1er:

Naturfredningsnævnet for Holbæk amt, September 1952.
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