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ti Mtr.nr. la Værslev by og sogn.
REG.NR. /~S'P.A

iJ~,- fAnmelder I~-~Sb
Unturfredningonævnet for Holllæk

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

F R 1~ D N I ri G S O V TI H E rI S K O tf. ti 'r •--~-----~---------~------~~----~------~--
Undertegnede Værslev sogns me~tghed8rAd erklærer sig villig till

som ejer af mtr.nr. la Værslev by or sogn, at laue et areal af dette
mtr.nr. frede for at sikre den fri belig~enhed Bf Værslev kirke.

Arealet beskrives såled!?s: prit)stegtirdenshave og gårdsplads nord og
øst for kirken.

Fredningen hBr følgende omfnng:
De hidtil ubebYf-fede e.røaler må ikke bebygges eJler beplantes med ud.

sigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må
anbringes transformatorstationer, telefon- oe telegrafmaster og lignende
eller ppsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboeloe eller opbevarine
af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstRnde. Der må i det
hele ikke foretages ændrinBer i den nu beotr!ende tilst::md. der kan virke
skæmmende eller hindrende tor udsiFten til eller fra kirken.

På ar~Qlet ml aldrig drives industriel eller støjende virksomhed.
Denne overensk·}mst er ikke til hinder for, At den hidtidige bebyggel.

se og beplantning p4 ejftndOmMen bibeholdes, ligesom jee forbeholder mig
ret til at foretage nybygninger eller ombygningar.

I tilfælde af nybygninger eller ombyeninger er jee villig til, for-
inden bygningsarbejderne p§begyndee, at forelægge tefnin/!er til godken-
delfu. for no.turfredninganævnet, idet bebygrelsen altid SkRl have er så-
dant ydre, ~t bebygpelsen bedst muligt psseer til omgivelserne og ikke
unødigt hindr~r udsigten til eller fra kirken.

M.h.t. pan tegæld , servitutter Of byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

SAlænge det p{jgr.illdendearenl administreres nf de kirkelige myndic-
heder, træffer m~nif.hedsr~d~t eller højere mynd1r.hed afgørelse i alle
foran ommeldt~ forhold uanset freaning$deklarntionen.

Jeg er enig i, at ovenstfiende fredningstilbud tinglyses på min for-
nævnte ejendom, dog uden uoeift for mifl.

Plitaleberettiget er n aturfrp.rJniJ'llrsnævnetfor Holbæk amtsrådskreds
og menighedsrådet.

Værslev, den lH. juli 1955.
på menifhedsrådets vegne

l~inar .Brønno
Det tiltrædes, at nærværende frcdningsoverensk'·,wst tinglyses som

servitutst1ftende på mtr.n:r. la af Værslev by og soen.
Kirkeministeriet, den 13. august 1955.

p.m.v.
e.b.

1?"? ???"? ????

Idet noturfreuningnnævnet modt!"Jger og godltender foransto.en'ie fr~(I-
ningstilbud bestemrnF.'sdet, at fredn ingon vil vmro at tinglysa på mtr.nr.
lA af Værslev by og sOfn.

Naturfredningsn.:-evnet :for Holbæk lunt, den 11/5 19~6.
Bmrentsen.

Indført i dagbogen for retRkreds nr. 13, Knlundborg kbat.mv., den S.juni
1956. Lyst. TinBbo~ Bd. Værslev bl. ln. Akt.sk~b: D nr. 643.

Sv. Lund-Andersen / s. ??



FREDNINGSNÆVNET>

•

•



. r •

REG.NR. /1 s-ro li
Mtr. nr. A n m e l d e r /1/'11s:2

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

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

F TI E D N I N G S O V E R E N S K O H S T.

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 40
• af ~r~~""::n.nv by, O" sogn at lade et areal af

dette mtr.nr. frede fGr at sikre den fri beliggenhed af
'J"'/'lI'.".'?o,...".. k1"rke •
,~ : ," • I. l' " ' :;''V

Areale t be skrive s
~. ~D'o ~\1,*~31.

• Fredningen har følgende omfang:
~tr~lit~~.r~;:'\:t5lfWg'ifa.~et arealG~! m:\ ilck~ b~bYf",:"eseller beplantes med udsigts-

• ødelæggende beplantnin~, lige~om der heller i1;:1(opt, n.reale ~ må anbringes
transformatorstationer, telefon- oe; telegrafmaotor og liGnende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse .eller opbevaring af redskaber

• eller lignende s~ønhedsforstyrrende genstande. Der mQi det hele ikke fore-. .
tages ændringer i den nu be stående tilstz'.nd, der kan virl\8 skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne over.enskomst er i'kke til htnder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplant nine på ejendommen bibeholdes, ligesom je,g. f,p:pbehoic1er' mig ret
til at foretage nybygnineer oller ombygning,g,;t;'.•,""".\~..:..,..., .

".- .,~

I tilfælde af nybygninger e 1181"" 'omoygninger er jeg villig til forinden_ ....... ,
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JeG er e nig i, at ovenstående frCdning~~~~~~~~~tY~~~~'~å min.fornævr

• l ,)&.lit;;~~21~<Ite eJendom.dog uden udgift for m~~~~~~'
'li:O~M.h.te pnntegæ~~i~utter oe byrder henvises til ejendommens blad:

t~"",-jjj'~

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menigredsrådet.

V'ot'Bltlv ,. den' '-:;11 19 S~ .
"l').O."". U::"nij n~ UrJlr..on •..

~~naturfredningsnævnet modtager og godke~der fa ranstående fred-
ning stilbud, b.e...at.o,IIlJIlfJ,s,~~·17't"'a1/;~t8·(i!H'ng~r{~\;I:c"~~'r~:i;.;'~r'\·fY~e''':p'å~'~':-"
mtr.nr. af'" 'o> ,,.".'" -','",.... by,.

De t,. fredede areal er indtegne t på vedlagto kort skitse, af hvilke n en
, '.1~~:mA,.~' ·'·~·Æ.:ilI,.o;;W>!<;n')ilt:li!l!'.'I!illi\l;~..l'~·~liJl:.>'~ . l •g t; n!:' a:L~'tI~""~~~~:IIr:url'11"'jr.l:.l;~~I~U\··' V~~~"EtKr·lJtf.II"~"li·i~1Ft'.t.4~:lhr~ik~l:I)""t~>

"-sogn

Naturfredningsnævne t for, Holbæk amtsråd skred s,.den 10/11 19 ~~
f .ma'.l('i~.
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Mtr. nr. Anmelder
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 TIE N S K O M S T.-----------------------------------------

• Undertegnede .Vm ~fj.,1r'1iV~·~J,cn':lt·::
erklærer sig villig til, som ejer nf ~.tt..t)l{~(;o'~ mod Ct:lt1mODm):d tor

e.t h~~'ien.1 Veerelov ~ stt:Ø a t Inde ~\:ø~..ø
dette iiF~ frede fGr at sikre den fri beliggenhed af,!'~,~lov .kirke.

Df~~='~

jo

tt Fredningen har følgende omfang:
r~rø:t:~~m~ areale~ mD.ikke bebygt,es eller beplantes med udsigts-

ødelæggende beplantning, ligesom der'heller iklte på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmo.ster og ltgnonde eller opsæt-

..,es sku re, udsalgsstader1 vogne til beboelse eller opbev<1ring af redskaber
~IIer lignende skønhedsforstyrronde f>onstnnde. Der mu i det hele ikke fore-

tages ændringer i den nu bestEtendo tilstl',nd, der kan virll:e skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fl~ kirken.

)

Denne overenskomst er H<:k8 t.il hinder f.or, at den hidtidige bebyggelse
og beplant ning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbf-Jh91q,er mig ret

~.~.f;.!.....J.),I;"~'"J.'!I.·'''

til at foretage nybygninger eller ombygninger. ~"oJt;"••!,:"';'i)""~
j,.! ,,~ø"

T tjJfmJde qf n1Tbvcrn;ncre"!" t' 11,:>"., nmhv.cn,.o;i:l'1:&'å.,.. A'r ;':>0' viJlic' 1;i1 f'n-ei19MtJ
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.,/ ,,J~ ~JI ': 'J., ',] " ••JeG er e nig i, at ovenstående frcdning~tilbud~t~hglyses på min.fornrev)
"'iJiWi'~1lI~~'te e j e ndom.dog uden udg ift f o,r:.)f.!l.~~,J.!1,~;,t'~I~.;:Ar....

M.h.t. pantegæ~~i~ter oG byrder henvises til ejendommens blad
t~"'-""~

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menigred sråde t o

,
\1t;:n;olov ,. den' 1;;11 19 9:1

V.o.v. n~ni::11. Us.noon.

~~:naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ning sti1bud, b~~S"~''b;''''ll~'·;~:re'a';irrng~~4t.\J1'r''v~r~';'':~t;"'ly sEr"p'å ~'~I~,(

',.r • ''' ••••• '. (I "mtr.nr. ,\ af' ,..".,','"'- by, .
,,'

De~~.fredede" areal er ind tegne t på ved1ngto kortslcitse, af hvilken en
"'~.m&("'~1"(l"';;;.;'~l2!' .•,,,,,... i:-;l'.IJ,,,,,,,,,,,, ..1..I..tl!>., 'g~n J:J ar V"""""'J.:.I'Ø ..tfU~JI·lØ'l' lV"r lJ.:1t:l6'·u' ·~l'~~~"E'tf\rlFtf-,t~wE~i'.$';:.~~f)~,J.~~{~~IJ'~t~>

,
sogn

Naturfredningsnævnet for. Holbæk amtsråd skred s" den 10/11 19!3::
~ M...,." l"""'"~ ._,~,~. '.' 0/.0 •
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REG. HR. / ~ 570 A

K o TI T S K I T S E
over

terrain af VÆRSLEV by og sogn.

~///I
Målestoksforhold: ca. 1:2000. //'/1;: fredede arealer.

Naturfred ning snævnet for Holbæk o.IDt,juni 195').
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