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

for Holbæk Amt.
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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.~-------------------~-~------------
erklærer sig villig til, som ejer af

Ol
mtr.nr. ,.

sogn at lad~
fri beliggenhed af

et areal afaf 1tUlt. by,
dette mtr.nr. frede for at sikre

1WUoI.. kirke.
Arealet beskrives således:

den.. ............. '0..... '."" ,. k~ .-. ~ ~ • UItII ..
.... S fo~ •....... U., ., .. ,.. Ul hø ~ ~.
-#e.... ~.. ~

•

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede area~ må ikke bebygges eller beplantes med udsigts~
IJdelæggende beplantning, ligosom der hClller ilckepå areale _må anbringes
transformatorstationer, telefbn- og telegrafmaster og lignende eller epsæt.
tes skure, udsalgsstader, vOGne til beboeise eller opbe~aring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. ,Det må' i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nQ bestående tilstand,'der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirkon •

•

Denne overenskomst er' ikke til hi'nder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholde-s, ligesom jeg forbeholder ~ig ret
til at foretage nybygninger eller ombygni'l:1ger.'

I tilfælde af nybygninger eller umbygninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegni.nger til godkendelse for
naturfredningsnævnet. idet bebyggelsen Hltid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne oG ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirkon., .
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S~længe den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del
at præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning hertil admini-

'streres at de kirkeJige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om. , .
nyplaeering af præstegårdens bygninger herunder tillige selve byggeplanen
samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende,
uanset frednivgsdeklarationen.

Jeg e~ enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte
e jendom dog ud en 'udgift''få"i'-tiiig':-'"

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad
tingbogen.

Påtaleberettiget er naturiredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

td~ ,den .,ti J::19 'a
........-...J_

Iclet naturfredni~gsnævnet modtage~ og godkender foranståeroe fred-
ningsti1bud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. ,. af 1'e11.. by, .. sogn.

Det frode?e areal er indtegnet på vedlagte kortskitse,'af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfred ningsnævnet for Holbæk, amtsrådskreds, den 17" :1;.9'I.......... .
...........t-..us' ••.... 1e1~

l~ 1Mo.... '.~
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.. , W...... , ., -_.se ttftllr ..... a-"","",alt" .w Ja -.u.. 'r OS .
Itft m'. MI 4 f.,.\ty. .r.,~.~ "te~.. ~... .,

Ir" ~ .,/11. 1"'~. .........,wAØi

GENr'Ai(TF.rh i?i.::mC,i:f:.l) llf.l<RÆF"f15S

··f'· r I, r (.,;0'1' th~I~·1tC'z/.7"rtM ~ III 1t1t "ØM'
, ,It' I'~' ~. ,.li l:! d~..[
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- l" 'I A n m e l d e r t

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Mtr.nr.

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 . et.."..... lIaftr 'oba. WIID
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. et
af~. by, te sogn at lade .Gt areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beligeenhed af

M.1tI. .kirke •
Arealet beskrives således: •• 4.-1 af" al" •• #.eD'"1..,. ." .. øl OS .., .. lf.JaU '$J'UJIk" MIt 1.

af JI'Øfr.... 81" 1.
•

•

Fredningen.har følgende omfang:.'MI'._~' areal.' må ilcke bebygge s eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller il.kepå arealet må anbringes
transformatorstationer, t~lefon- og telG~~a~master og l~gn~nde eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, yoen~ ti1 beboe1se eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrend~ genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der knn virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken •

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige b.~'byggelse
• t I • J.~III""'~",.....~)og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg"Jf~~~~!aer mig ret

til at foretage nybygninger eller ombygninger ...,.,,,,,,,,,,,,,,,,.
-1J,l'\~'"

I tilfæide af nybygninger' eller ".9.llIbyg'n'ingerer jeg villig til forinden
.5"/",,1 ..bygningsarbe jderne påbegynde ~..J).i"·forEJlæggetegninger til godke ndelse for. "naturfredningsnævnet,,,....i(l·Q·'f·bobyggelsenaltid skal have et sådant ydre, at

bebyggelsen b§g.rl·ID"~·ligtpasser til omgivelserne og ikke unødigt hindrer,..~-udsi~A-"'·t'J..leller fra kirken.~_.

L.
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" Jee c:r enig i, a 'l; ovonståonc]o" j:'rodnj,n6stJ.lbucl tir.g1yses på min ,fornævn-
to ojondom.dog udan udgift :0: nJg,

M.h.t. pantc~æld! sorvi~utter (~ tyrclor honvises til ejendommens blad 4 '

tingbogEJn,
På'LaloborC'ttigot or mt~ur~rodningsl1æv{}et f?r Holbæk amts:'ådskreds of!,

menighed srådet"

M'•• ~den,,!., 19ft ......' ..........
Idet naturfrcdnin~~nro~10t moGtager ~g godkender foranstående fred-

ningstilbud, ,'bos GO!J1n1es df~t, at .fredningen vil væro at lyse på
mtr.nr. . at . d' r.u... by, ... sogn.

DGt fredede aroal er indtegnd på vedlagte kortski't""s"e ;e- a:f"<hvi'3::ken en
,I I ,

gonpa~t bedes henlagt på'akton.

NaturfredningsmcvrJot fol' Ilolb,")k arntiJrå dnl<reC:s: .Gon17 / J 19 II"'u....... :

..... IIo1ll11tt ..... " •••• .,.. ,..~ .
r...u..,.".....•...
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Mtr.nr. I

'" ,I I ,/\\:10 U A n m e l d e rr
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 •
..,-- .. -- - __ o __ - _

Undertegnede - 1111111 ~4
erklærer sig villig t~..aJ~\ ~"f-..,,,....,.......
........... ~ frede for at sikre den fri beliggenhed af

1tUI.. kirke.
• In•• I; I • fEl l, I I

... m ....._ .....

De hidtil ubebyggede areal.må ikke bebygges eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale _ må anbringes
transformatorstationer, tel~fpr- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voepe til peboelse.eller opbevaring 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 ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommon bibeholdes, ligesom jeg forbeho'g~~~~1g ~et

\ørt~~"'~ ,til at foretage nybygninger eller ombygninger. ","H"""""~""'''''''''''''''''
I tilfælde af nybygninger ell~~. pmbygni~ier er jeg villig til forinden

bygningsarbejderne påbegynd~,~"at "'forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævneh"'ide't bebyggelsen altid Skal have et sådant ydre, at

"",,,)

bebygge~--- ~edst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt fuindrer
udsigte .. ".......eller fra kirken.
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Jeg e!' eniG 1, a'l; 'OVCJl!.3·c;tJnde,fred'lj,ngsul,:"..bwJ -;;j.r.glys8s på ll1in ,fornævn-

te ejendom.doG uden UQgJ:~"D'J_'0."m:Lg '0- _ ....

M.h.t. pantegæld. seJ'vi ~p~tcr cg by~d0r honvi~us til ejendommens blad 1 '

t'i1'lgb'ogen-~~r""'-< '1,' \

PAta:obor~ttigGt er nu~urfrodningsnævnet !or Holbæk arntsrAdskreds og
menighedsrådet,

.. 11••.. , Lion, It 19'.,~.."......
- m.turfredning::mævnc ~ Jloctager ·og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bOS1;O:llh]O s· OG-t •.r,~r; frer'ln ingo'n: 'v'tJ: 'wr6·....g;t"'''J:'''y~l~'·1.p,~',I,,' ',' ..

mtr.nr. 8.L by, sogn.
Det fredede areal GT indtG~~o1 ~& vedlagt0 tortskitse, af hvilken an

gf;tp l}aJ;l:o~,ot"be-d ~ !3 '~1m'tr!'ng~'P~.'lilIi.-t4~Jil..•-,..\l"':'

Naturfredningsnævnet for Ile:' bdc flmts"dldsl,rods 1 den' /4 l~a

"'ua..:.:
MI.
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