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Mtr.nr. A n m e l d e r:
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

, 18YbC.-.,
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. O~ SOØ~~Q
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr.
af ~Jerc by, Orø
.1Il.mtr.nr. fredE! for at sikre den

Ol" k i·r k-e.'
Arealet beskrives såled,es: ,...~ U.m Ir..,. øtn

lIUr oz t.n4køJtleloa til ~8 A.r4en aIIt.4 "'UU'I 1 .
.-4 "V'v.IG ... ~•

1M OG ab
sogn at lade •••

fri beliggenhed af
"'.4a.••

.. _gr"'.I'''D.~'I~:
.1I*,**alballllJlUillal areal må ilI:ke bebygge:J eller beplapte s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il.ke på areale aw må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegraf~aster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstade,r, voene til beboelse eller opbev,aring af redskaber
eller lignende skønhedsfors,tyr,rend.e genst,ande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmendeeller. ,

hindrende for udsigten til eller fra kirken.

IAzt4et ~rJd. U4lme 1Il'_ bll •• 4I'o-n\' .... p1.e4 •• lJdte -bvs-
seap_ tIIlt8Gtu'$ t:11 ov._l' 1UN8 _ tlUken.

Denne ovcrenskomst er tld<,,:~p hinder for, at den hidtidige ,~ebyggelse
og beplantning på ejendommon bib0holdes, ltgesom jeg forbeholder mig ret
til at foret~ge nybygninger eller ombyf>ninger.

I tilfælde af nybygnil1ger eller ombygninger'er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne pD.begyndC'~at forclc;gge to[';nj.ngor til godkendelse for
naturfredningsnævne~, idet bebyggelsen altid [Jlml have et sådant ydre, at
bebyggelsen gedst '~uligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigtfHl,··t'il eller fra kirken.

lo



Jee; c~ cniC i, au ovonstuell(](: fre(]njn0::::-cllb",J 1::~r.,,::1~'3eG}JtI min for nævn-
tIJ e jOrJdom. doe uden uclgi~'"t; .tOT 111 .. gl'

M.h.t. pnntcg81d, saT~~ ~etter o~ byrder honv18os til ejendommens blad i '
tii1f,bce;en,

P8:[;a~_8bcrG)ttjgot (Jr nQturfredni'-lgsmevnet .for Bo:bEd';: arrtsrådsl<rods cg
menigllG d sr::do-c,

IN "' den AI, 1952
p.ø.V. Øonr2Jc ~C-.

Idet naturfrodningo?~vne~ 110~tager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bCfJtetnllies dot, a-'; [~oec1ningon vil være at lyse pt-
mtr.nr. 1. as 2tl [~-C ~~1'Ø ,by, 0Jw sogn.

Det :firedodo areal 0,r :inr1to.t;no-~ 1)3> vodlagto lwrtskitS\3,,~:f.,hv.:ilkel'!- en
- '

genpart bedes henlagt p~ Qk~on.

No:turfredningsD...0Vnet for J!olb:,;l{ O-rntcH'l.[1.0nkreds: don 1Ør" 1952....... l'l.

Ir,atl Ifolbr.::k Dat V.. da. talG 1911.
, uar~.AJ~

let.

J '



Mtr.nr.

el
A n m e l d e r:

REG. NR. I~~~G
-~~aturfredningsnævnet

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 Orø =ønlghGdm4

erklærer sig villig til, Som ejer af mtr.nr. la
af 2t3b3e:l'6 by, OS sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

02'ø ' kirk~ •
Are~let beskrives således: »cøato~døDQ aavo ~ S&rGøPla4, ~ 06

•• t tor kirken.

•

Fredningpn har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede area:~.,:må ikke bebygge s eller beplante s med udsigts-
IJdelæggende beplantning, ligesom der heller ilckepå arealEl'OiJmå anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegr~1.fmast,erog l\gnende eller opsæt-
tes simre, udsalgsstader, vor-;netil beboelse eller. o;pbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken •

Denne overenskomst er i)<ke,til himler for, at den hidtidige
og beplantning p~ ejendommen bibeholdes, liGuBom jeg forbeholder
til at foretage nybygninger eller ombygningol'.

I tilfælde af nybygnincer eller ombygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndos at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bGbygglelsen [lltid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.

bebyggelse
°lmig ret



Sålænge det pågældende areal administreros af de kirkelige myndigheder;
træffer kirkeministeriet dog ofter indhentet erklæring fra fredningsnævnet
'afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve
°byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af
præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det helo tjene kirkelige
formål.

Jeg e~ enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te cjendom.dog uden--udgift· f O'!' mig.

M.h.t. pantegroId, servitutter 03 byrder henvises til ejendommens blad i

tingbogen.
PåtaleberCJttiget er nn.~ur~rodningsl1ævnet for Holbæk amtsrådskreds og

menighedsrådet.
. ... ,d,ena l,· 1952.

p•• ,,_ M'. len"Jl • .,. ••
Idet naturfrednin~Gnrovnet mOGt~gor og godkander foranstående fred-

ningstilbud, bestornll1esdot, a'cfredningon vil v..ercat lys.e på
mtr.nr. la af IJ'~&'I by, _ sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte korts1(itso, af hvilken on
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbre1,mntsrådGkreds, don ew, 19'2~.
I're__ IId••• ,.UUIBt .4 ... fa1..... ' •
4d iS. æ»~" 1952,

p.p4tV•
001:'1,. a.....

• Det tUt .... d ..... n.. II'ø4at.z18".kS ,_ U.,... '".m-
tutril&.. pi. artl!'-. la al __~_ b7. o. it

iU"eiliiii~i'ii"" Hli cI _iOiai' mi.,-..... .~b.
Il.t~,....1'5.. .k.....

t,rn. IfolbaJk 1M...... , 4... 18/10 Ula.
1IIIIrwat"""iIM •

.......°11 '. ~ ~~
.. \. l J ! . I • r r '1:;\ l

,
, :. ~J • ~ t

,I

I J •
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• K O R T SKITSE

over

terrain af ~ .nYB,,'ERG BY OR, ø sogn.

•

•

•
•

la ,,mar;k ej

lålestoksf orhold: ca. 1:2000 , fred' .eae arealer.

!iaturfredl"1·..l"'gon.. ~. ævnet for Holbæk Amt, se .. .p,ember 1952.
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