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Mtr.nr.: la, ,2b, 64 08 65
H3em~æk b~ os Degn

A TI"m e l d .e r:

Nfltur fre dning snævnet.. , - -

for Holbæk Amt.

U.den st?mpel 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 lf~'Jlbll'lk 80&118 mln.1gb.odsråd
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. ,2b.64.65 og la
af H~embæk by, Ol -.' sogn at lade et are al af

.dette mtr.nr. frede for at sikre den f:ri belif,cenhed.af
1l3emb~k kirke •

. Areal~t beskrives således: l) ar'811~ ø.~tor kirkln b•• '11 koa-
munov.j In 2) prwstdglrdlJDti tidligere lIødd1D~.epladø. cbdeplada. haVl ••••
8~d og sydvlat tor k1rken blstlen~e at hele mtr.nr. l.t. 30rd'1111&1lndl.

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal~ må ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigt søde læggende beplantning, lige som dor heller ikke på areale ml
må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure" udsalgsstader, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i don nu bestående tiJ-
stand, der.kan virke skæmmendoeller hindronde for udsigten til eller
fra kirken.

Denne overenskomst er tkku til hinder for, at den hidtidige be-
byggelse og beplantning på ejendommen 'bi:be'holde s, ligesom jeg forbe-
holder mig ret til at foretage nybygninger, eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninBer eller ombygninger er jeg villig til
forind.en, bygningsarbe jderno, pt:begyndes at forelægge tegninger til god-
kendelse for naturfredningsnævnet ,. idet bebyggelsen altid skal have
et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne
og ikke unødigt 11indror udsigten til eller fra lnrken.



U.h.t panteaæld, .ervitutter og byrder heov161s til I~endommlne blad i
tingbogltl.

Sålænge den til præsteembedet hørende have mCG gårdsplads samt
den del af præGtogårdens areal, Jor ligger i unliddolbar tilknytning
hertil administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeminiJ-
sterict afgørelse om nyplacoring af præstcgårduns bygninger herunder
tillige selve byggcplancn samt tilbyeninger m.v. og ombygninger, dc~
ændrer præstegårdens udseende, uanset fredningsdoklarationen.

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min
fornævnte ejendOM dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds
og menighedsrådet.

H3emb&k , den li, 19 52
'red. m. Blllt.aaard

s08D.pr"~8t.
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående

frodningstilbud" bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på mtr.
nr. la, 32b. 64 og 65 af H.1IL,bf.\lk by, 08 sogn •.

Det fredede areal er indtegnet på vodlagte kortskitse, ~f hvil-
ken en genpart bqdes henlagt pn akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, de!l'12 ,. 19 52
liærentaln.

Fremsendes tj.natl1st med anba:faling.
Jiierløse-Tuseuerrflders provsiiudVall, den 15. oktober 19'2.

•
p.p.v.

Cllrl Uørbeck •

1~ran8tåendl fr.dnlneaoverenskolllat tiltræde. tor.alvldi an~lr .tr.nr.
la li.1embæk by oguIsop. For Sviuninse aoane DI.n1Bhed8rld-.,~ln,26/1 19.53.

hede å1i. ~lli"... ud.
fmcl.

Det tlltrædes, at nærvær~nde aredningøoverenakom8t ilnsl18e~, .om øervl-
tutetlftende pi Hiem~k-SVinnlnB.e præst.8mb.des eJenåo •• ir.nr. la at Hjem-
bæk by og 80gn'" den Hjemb~k kirke tllhereDdl IJendo. air.nr. ,2b, 64 Ol 65
emøt.

Klrkl.1nlat~rlet, den 2.junl 19'3.
p.II.V.

l. b.U. G. letersIn. elrep••

Indført 1 dasbo.en for retskreds nr. 12. Hol~k kbet.m.v.,d'D 16.eep.19!
Lyet. tingboB' bd. I bl. la.

Akt.akab. I nr. 645.
iærentaeo, /LK. LK.
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Mtr.nr. A n m c l d e r
NntuYfredningsnævnut

ior Holbæk Amt.

Uden stempel 1~ gebyr i h.t.
lt\V nr, 1/;0 Gf 7/5 J937 ~§33.

F R E D N I H G S O V :c n li' 11 :; h. O [l S 'i:
_._--------- .._--_ .._-------_.~- - --- - .-- .__ ...

Undertp.gnedo
erklærer sig villjg til,

af Hj' .."bll. by,
dette mtr.nr. fredl) for at slkrt-, den fri bclI[;gonhtlC a.L

il~tmbæk. kirbJ,
twxU&ft~

husejer Henrik Olsen
som CJHr of mir.nr. 621

06 sog~ at Ind LJ (&tøJr,.,"

i:I'alX •• gJlus:a:øaqMPU&A.~
Do hidtil ubebyggede areule I' må .ikke bebyg{~('S 0111"1' boplnntos med UdSIGts-
ødelæggende beplantnIng, li~usom der ~ellllr ikke på 8r~nlc I'nemt anbrlng0s
transforma torstationl"Jr, telefon- og tel0grilfmastAr ~.{!, lj.gnonde eller påsæt-
tps skure, udsalgsstader, voglVJ til bebof'18e elll-:r pbovering af redsknbol'
eller l ignpndc skønhodsforstyrronde genBtanol'. ~kr"':lå l d,Jt h,)j.:o ikkl: fortJ-
tages ændringer i den nu beståfmde t.Llsto.no} deT kim vIrko' skwmmnndo oller
hindrende for udsigten til eller fru kIrken.

Denne overenskomst er ikk8 til hinder for, at dcm h....dtidIge bebyggIJl:"3U
og beplantni~g på ojendommAn bibeholdes, ligesom jog forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombY8ningar.

I tilfælde af nybygninger eller ombygnin[or er jeg vlllig til fo~jndon
bygningsarbAjderne påbegyndes at forelægge tegnineor tIl godkendelse for
naturfredningsnævnot, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
b(:Jbyggelsen bedst muligt passer til omgivelsermJ ::g ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



Jeg er enig i, at ovenstående frodningstilbud tinglyses på min fornævn-
tu ejendom dog uden udgift for mig.

M-..b.L.:t ". .12gU!f.~:wL...~~n~;;.1)"~~t~;r< •.,Q,g.""'g.Y..r,9..e.l,:.,J;l.rm.:Y~,tl'§'"",~!M,,.,,,~~~~~
ttrtgo'ogen.

PåtaleberettigGt er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

H~'lIIbæk , den 12/ J 19'2
HlUIs tl.arllr Ol.ln.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningAn vil være at lyse på
mtr.nr. 6~1 af 1{J'WO'.llk by, OB sogn.

rDe t t:l'€q~d e areaVer in,dtf:Jg(1~Lt ;på.,,'\fe..dJ.'ag:tt"~~ff~~~"~"'l1V:f'lk'6>f1 en
,/ ·l·~r~" ~r " l" ,I. "I! "l ' ~~( • l <,ge~e bed eg."~~iilagt~...,pA ,I' ak1;l;en. '

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, don 121' 19'2
t.W.U.r.

oet.

lntlfÆH,t i dasboe;en for- :J: etskr.ds IU'. 12, Holb:.Jkkbst.m. v•• da 1;l/B 1952.
~18t.tin~ o~ »d. I bl. 621

Akt.ak.bl a ar. 183.
Ansu ~~Qn,~owmen er ;,:'cl):'u4 bebæ1t.t ,ud slrvitut'l&' 08 ,/lDtl_d.

l.Jølltr. /AI.LH.
o.t.
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Uden
Mtr,nr. A TI m (]l d e r

NaturfredniDgsnævnut
for HoHn"k Amt.

Udcm stempul og :SGbyr' i h..L

Lw nr, l~O nf 7/5 1937, §33.

F R E D N I N G S O V E TIE ~ ~ K O ~ S ~
----_.~----------~------ ~~--'":-- -- - -~.--._.-.- ----

Undertegnede lt.1ewuwk SvlnD1n,;. sognerAd
orklærur sig vill~g tl.l, som ej(~l" nfaxxu pl1l'ker1ngS!ilIlGeen nOl'4 tor
U 1ijc,,~bwk kirke O, ~[1,t J [1,(1 u D.... Ya:ci
dett.:1 ~x frede: for at 81-k1'(' den fri. boJ i{~fenht]d n""

H~.bGlk kukn.
twøXUxUåz:anxå-..:

Frodningen hAr følgende omfang:

~~~,xæffl~.m are!'lle" ;nå i!{\{(Obuby.~g()S tillur hGplnncus med Ur1S1ttS-

ødelæggende boplantning, ligusom dor heller ikke på 21Jnia' må anbrl.ngAs
transformrr torstationer , telefon- og telegr~l fll!8 8 tr:T . e: .Ll.gnc]nde eller pesæt-
tes skure, udsalgsstFlder, vogno tjl bebo(-'J~o ollL'r 'p"L"l<"raY'ing af rGds\;nbo1'
eller lignf'ndE: skønhedsforstyrrendo gpna4:ancJl' :Do:, må } d(]1, hulu 'dckc IOr'e ..
tages ændringer i den nu bostårmde tLLst[lnd) df''.." kc.,;1 v.Lrko sk<J),nmc'ndcej.le.::'
hindrend~ for udsigten til ullor frn klr~on,

Donne overenskomst Ol' ikke, hl hinder for, at dcm h:;.dti-?..,~..e,'bebyggelstl
~<W"

og boplantnirg på e jcndommun bibeholdes, l igesom ~'~(JhOl der mig ret
>J>o,(il!itil at foretage nybygninger eller ombygni~~

I tilfælde af nybygninger cllc.~ninger ur je.:; \ i.llig til forindon
bygnl.ngsarb8j dorne påbAgy::...~~rEJlægge tegninger tl.l godkendelse for
naturfredningsnævne::\i..,,";J,~t bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at

"",""
bubyggelsen~~S't muligt passer til omgjvelsernn :,g ikkcj unødigt hl.ncJrer
ud~~'til eller fra kirken.



I

el

. Ie

"talerett .. tilkom.er naturtrednlnsanwvDlt tor Holbek .mt o. H~•• bwk
10snS •• n1sbedsrAd.
m.rv-rend. overenskome' kan ikke tin~lls.,iået park.riC.~aåø.ft ikke
II' I.lyet_dis" lIlatr11n.aleretmen inddraget uno.r "13&1"81.t.

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tin€:?~~~~"f;;'~~vn.-
t~ ejendom dog uden udgift for mig. ~~~

,.øJI"',.}t ..
M.h.t. pantegæld, servitutter ~.~~er henvises til ejendommens blud l

"""~~~,L.

tingbogen. """,1,"of(,,.,,,'Ill·
!.,i " .... ~.. '

På tal~bt;Jre.tt"iget'·"~r naturfredningsnævnet for Holbæk amtsråd skreds og
menighedsrådet.

Sylnnln.. , den 20/" 19 '2Hjlmbæk-SYt.Dnt.ns' IOga.rld.
Cbr. J'I'I'IU,.n.

~ naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
n ingstilbud, ..h.a..i;.j.&ilWllliå ... liIQj;, et åwtHm~~~'!'1!iI!!!~Wlill*"ill •• i:1t'W" '1I!"~, ....... ,,"

_ .... ;J.'ror.h.! ,J.~' 'i.f• " ~ • ,~mtr nr af by ".. ,,,.~,,..,·I'.''r'''''· sogn.
• • , l- ',' l' ~ l • r " J ~\ \ ,

Det fredcd c areal ~~ tp dt.egnet·, på 'v~dlagte kortski tee, af hVllken en
gp,npan.t"..b~.JilaD~Jlil~~~~.,\,

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, don 2~'19'2
.......... I.Iell.r."t_
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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.

År 19" den 29/4 klo 14, '~oldt naturfredningsnævnet for Ffolbæk
amt ved formanden, dommer O. Bærentsen, Holbæk, det amtsrådsvalgte
medlem, gdr. J. Buhr Holm, Samsø og det kommunevalgt~ medlem for

H~emtek sogn,
, åstedsmøde i H~.mbwk

Foretoges: Fredning af areal grænsende op til
llJemb..ek kirke.

Nævnet besigtigede arealet.
Da det efter nævnets mening er af afgørende betydn~ng at frede

d.n del .t atr.nr. 624 HJewbæk b, og sogn, d.r 11.,,1' .,. for k1rk.atl.n

for at sikre kirkens frie beliggenhed, for at værne om kirkens fred
og for i fremtiden at silere kirken mod for nærgående bebyggelse, så
optog nævnet forhandling med ejeree af ovennævnte mtr.nr., 62 d

thv. kar.tIII.pr lf.rdiDGlDc1 HanlJ.n , der blev antruffet, for 'at formå
ham til frivilligt at servitutbelægge ovennævnte areal.

Til stede under sagen var matrikelskort over kirkens nærmeste
omgivelser og tingbogsattest for ovennævnte mtr.nr.

Ejeren, der nægtede at medvirke til frivillig fredning, havde
lejlighed til at redegøre for sine synspunkter, herunder specielt for
de ulemper, der efter hans mening er forbundet med servitutpålæget.
På forespørgsel, hvilken erstatning han ville kræve for et servitut-
pålæg af nedennævnte indhold, erklærede han~Mf~~·~:~k .,a an or ang e r.
!l!!P!!l.'!@ I'*X .
i erstatning een gang for alle.

Forlig blev forgæves prøvet.
Da det påtænkte servitutpålæg efter nævnets skøn sikres tilstræk-

keligt ved tinglysning på ejendommen med respekt af allerede tinglyste
servitutter, byrder og pantegæld, var rettighedshaverne 1 ejehdommen
ikke indvarslet til nærværende møde.

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

Da det
I~.b.

vens §l

skønnes af naturfredningsmæssig
kirke mod skæmmende naboskab, og

fastsatte betingelser er til stede
b e s t e ID ID e s: 4...11 at

mtr.nr. 624' af 1t3e.lJsk by og sogn""'!Hm 4.1' U·I'sl' .,,, for. IIlrk.øtle Ol tUhø.r thy,Ir"' •• ,,!'
I.rdtnand Hane'D

interesse at sikre
da de i naturfredningslo-
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må ikke bebyp;ges elJer bcplante~~ 1110duc1s1gt.:odelæc;genc1e beplantning,
lige~om aer heller i.ldw p,l. aref-l~~3"Lm~l:t::lb:'~n~ou tr8..'1sformo.torstationer
telefon- og te18gr~fmaJter oG l~~ncnde eller cpsættos c%ure, udsnlgs-
stader, VG.:':w~ til beb()el:~.) ()ller C?u:v:Jring af r3dSlwber elJ er lignen-
de :::;kønhnc1:::;foTstYTTC1103geYl':',~ua'Jclc,lLr mu i eJet hole ikke fcyet!1r;es, ,
ændringer i dcn nu b88t~cJdo ~ilst~rid, der k~n lirke s~æmmende eller
hindrende for u:1sir,ton 'c'il oller Ira ~:irkon, 'ligesom dor ikko på area-
let mi: chjvps \'~rkoomhecl elle:.' iavl'jgt fore-;;a~es nOljot, oer ved røg,
støj, ildl; lUGt o~,Jf)r ube:l'lgclig'~ sl:uo kan genere l~irlcon,

o - .~"'..~~,.gW-~r;.j"'-'...Dsj'-t-a tålil~~[;~;!;ot.i~.iI.l~~~~'!l'~;~· , c v :~"'I;'1"""~v",
,!;j;d"':n.~

bygge18e O[~ beplw1tning [-LI clrC[l~ot b:br;fJoldes" ".·v··· .."",:,·,,
I tilfæ2.clo a: Lc'nJri ng af dljn nu be stå9JW"'h','t5'C'b'yggnlse or ejeren

...l. .~,,:--io", ••

pligtig til flt optD.[;O i'o."'h'll1dJin(; IIJ-9t!l"'-n·o.tu:f:cedningsnævnet, hvis skøn
er afgørende for, om nY~lj;r,d:~'~~·lJ.er ombYGninger på det fredede om-
råde må foretago~,.<"~'i'at.tr· tilladelsen kun ko.n forvente s meddelt, såfremt
en ande!),_J;l.la'cct-;"ingvil medføre væsentlige bOl\:o~tninger eller ulemper

~ ,,~~.-~~ ~l ,'mlf1&.~t~~a..~~~!..~'''''l!"I.''~~iJ.§ll++~19~~'Uls:r,od·T"o!i!~I~1i1"'~~r.~""!"l.,\\\W.. '~"

For ovennævnte servi'cutt>ålæg, dcr vil være at sikre ved tinglys-
ning med respekt af de ejendommen 81lerede pånvilende servitutter,
byrder og pantehæftelser, hvorom hcnvioos til ojemlommops blad i ting-
bogen,' tillægGes der ejoren ,on erstatning på JOO kr., idet ,servi-
tutpålæg.et under hensyn til eJondommens a,wendelsesmL'.de il\:ke skønnes
at medføre væsentlige ulemper 811er at hindre en hensigtsmæssig ud-
nyttelse af restejendommene

Påtaleberettiget Ol' naturfredningsnævnet for Holbæk amtsråds-
kreds og meniGhedsrudet.

Bærentsen, J,Buhr Holm. 'lAO Oleen.
~jeren fik,Øtraks udleveret en udsk~ift af kendelsen og blev

gjort bel{endt med 'kendeloons rctsvi.rkning og med sin ret til inden 4. '
uger fra dato Gyrifcligt at ind~lke:rlævnets afgørelse 'får overfred-
ningsnævnot, SJ oG,jhoJms~ade lQ, KbhoKo, såfremt han vil påstå nævnets
kendelse tilsidosat ellor ændret.
E' ~~. '
, Jeron ·ud1i'1TcTsfZf"Foi~?nimlngsfia.

Sagen slll·~t()to

Nærværende fredningskendelse begæres tinglyst 'på mtr.nr. '2'
af Øe3abllk by og sogn. '

Naturfredningsnævnet'for Holbæk-amtsxådskrcds" den 11)9 19"-ltIIl'ea,,,en. .' ,
Indf.rt l daibo.en tor ~.t8kred. n~.12, Holbæk kb.' 12 ,.19".L,.,. tlnB'o, B4. I bl. 624Ak1.ekab. K ar. 566.a-rent9ln / Li.tR.
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o~rer

•ucrrain a~ HJEr~3:JKb .Y og so""nc' •

•

Ga~

M~lestoksforho1d' -. ca. 1:2000. ~
Uaturfredn _ ,r;j$I: fredede aroaler'

.~ngsnæ~Tnet~ •v ..Lor ,- lno bæk ar.;- ...~, september 1952.•
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