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Be'illl1ln~"l·
formulnr

j

REG. N R. ~f1l() nr.
(udfylde! al dommerkcntoret)

Mtr.nr. Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.A n m e 1 d e rs
Naturfredningsn~et

fol"Holbæk amt.

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

År 19~ den lb / 8 k1j,y holdt naturfredningsnævnet for Holbæl
amt ved formandcn~~~i~re~~~~~~~k, det amterQdevalgte
medlem~' ~ o-~~ko~nevalgte medlem for

Lo- ..t- ~~~"/J-/" sogn, •
åstedsmøde i ~

FeNltoges~/.// /j.,/c Fredning af areal grænsende op til-'?' //>#.ø .
~~irke.

Nævnet besigtigede arealet.
Da det efter nævnets mening er a~ afgørende betydning at frede

LeA. _~k. ~. /3 /~;f-v-r
for at sikre kirkens frie beliggenhed~ fer at værne om kirkens ~~d
og for i fremt iden at silerekirken mod for nærgående bebyggelse, så
optog nævnet forhanQling med ejeren af ovennævnte mtr.nr.~·~

• ~~1. .,-rL/r---y.Lo-I.--/~ ~-C-L""'/Ic..~-"L-""" , der 'eleo 8. , for at formå
ha~til frivilligt at servitutbelægge ovennævnte areal.

x

Da det påtænkte servitutpålæg efter nævnets skøn sikres tilstræ
ke1igt ved tinglysning på ejendommen med respekt af allerede tinglys
servitutter, byrder og pantegæld, var rettighedshaverne i ejendommen
ikke indvarslet til nærværende møde.

Nævnet optog derefter sagen og afsagde straks sålydende
K E N D E L S E:

Da det skønnes af naturfredningsmæssig interesse at sikre
~irke ~od Skæmmende naboskab, og da de i ncturfredningslo
vens §l fastsatte betingelser er til stede

, , b e ~ t e m m e s:

mtr.nr./JIJ-Æ .. af, ~~ by og sogn
tilhørende ~-"-~r ~ ~~_~"

Jenlcn & Kleld!>kov, A/5, København
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Beslllllngs-
formular

x

Akt: Skab nr.
(u.dfylde. af domm,rkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

•

må l.Jdæ b9b~rc:!?/)~'"l::-e:1' 1)1,--)lan:08 n~JC:uc1sjf,1.::o'leiæ{!''?,encJebeplantning,
ligesom (;er h2J Je, ·~!,l,c. l"'! c1.r<3[-t~J G mc. "nbC'inJ,l'lG t.ra:~~;i0rrr.atorstatione

stader, v("sne L.l ·l)Jj)(,('l~·.' C':l.ler 0~JL. iorin2, a.:' rC'lci:abor eJ.::'er ljgner
de sl<'}nh:)(;sforstyrr(;nde Geml'canc'e , JJc' T!1åj -;'3-~ te' c ii:ke foyotages
ændringe:::- i don nn ben";åer.de cilstr,nC:~ d2r ~:[ ':: "lr1:c s!'æm:nende eller
hindrondo for UL'Glt~l'on til elle::.' fr'a l:lrkon~ li~;'3s:J:11dor ikJ<e på area
let m~ Jrives virksomhed elle~ J.0vrigt foreta~~s noget, der ved røg,
støj, ilde lugt el18r ubehageligt skue' kan genere kirkon.

Dette servitutpålæg er ikke til hinder for, at don hidtidige e-e--
bWggolsQ e~ beplantning på arealet bibeholdes.

pligt ig t il at optage :;:'orhandJ.ing med nat u:..frod nin skør.
er afgørende for, om nybygninger eller lnger pa det fredede om-
råde må foretages, idot t' sen kun kan forvento3 meddelt, såfr2IT
en anden pla b modf0re væsentlige belcostninger eller ulemper

, '.r

For ovennæ'v'nte servitut!)åJæg, der vil være at si~re ved tinglys-
nine med TeRpok~ af do ejendommen allcr~a9 p~hvilen~o servitutter,
byrder Of, pantehæftelser; hV()~0ll" llcnvi:::o8 til 0JI':1c'Om;nSl.l8b]rcd i ting
bO[';8n, tlllægGes c~or ejoren er. orstatr;:;'ng p~L/tTTP ler., i'iil9± ii:9rJF;k

I
tutp~Jii'gQt undo ......bOp9jvn '/-;' 0dendomwop, ... '-L··,TOP'iOt ';;H "Il~dQ ll-'lc9 iik8:RQ€S

filt lllQ'iilfli'reø JTllO''''QPtJ iga Jll propan Ol l ar ·;;...:l....l1inJrc10-" ~gl'l~i<5ti!lIl'l918feJi~ ~8

P~:;~~JAdQlllr~/~~ .;::-rh-~ -:/
"'-~berettige·t7e~~GS~·~lCt fer HcLbæk amtsråds-

kreds og monigbe~8r&det. •

~~ l~B~
J.~~..;-/ - /Y'~~

str8~S ~ev~;;t~;r;ift af kondol"en 06 blev
gjort bekend ndelsens retsvirkning og ~ad sin rot til inden 4

uger fra dato anke.nævnets afg0rcl~e for overfrcd-
ninesnævnut, SlotshoJmsgade 10, Kbh.
kendelse tl.lsid~uatel:or ændret.
E. frafaJ dt [-cnke.loren "~~--"--"-:c. .....-.- ,--u Cl.uVOte ''l9:O'" 88%6 'Ml1],j:l8ii:~; •.Q•.-~-- ~

: Bæront son.,

NærværenUQ~frcdnJn~ssonaelno bcgæres t,inc1yst pa mtr.nro /3~
ai ~ by og ~0f,n.

Naturfl'odnj nGsnævl1ut f~l' Holbæ!, amtsrå~slc:()<::s. d0nl} / g. 196--P

7-~~~
/? ..

Jen.en & Kleldskov, A/5, Knben~ ..;;fzJ/'SJ ti ~At::...-.
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