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M-llr.nr. 100. 2b OG'Ob
Ovel"bi by,. Odaon oocn.

A n m e l d e r:
Naturfre dningsrtævnet

for Holbæk Amt.

, , Uden stempe l 'Og g'ebyr 'i n. t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33,

.. '. '1

FREDNINGSOVERENSKOMS'f.--~----------------------------------~~~
Undertegnede ~r. Hv14e48h1 Baemuasen,Od4eø

sig villig ~i:I;.,,som .ejer af mtr.n! •..1 '. lOs-
OWl'bJ' by.,.;, O44.a sogn,at lade et are~l at

mtr.nr. froede for at sikre den fri beligGenhed af
t ..

044d, '. ,.kirke• ';i ~.

Arealet beskrives således: entlQkant ep4,~, r". '" "''''3 ..d 2
kate1Gs.- .pl hver 40 Ilt nsno't fl'la &a*1f1JJatø44et .ne. aen ... QØ den ØJ.EI1C
81dave5. ...1 • , ., 0' •

.j~rklærer
af

.dette

Fredningen.har følgende omfang:
Dethidtil ubebyggede areale m~ ikke bebygges eller beplantes med ud~igts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu b~stående tilstand, der kan virke skæmmende ellor
l1:indrendefor ud sigte n til eller fra kirken •

.,

Denn~ overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret

j

i: til at foretage nybygninger eller ombygninger. ,,,,,'"."
l IJ~' H:I:;'

I tilfælde af nybygninger eller omb~~nirrger er jeg villig til forinden\ "r
bygningsarbejderne påbegyndes.~f~t~i~gc tegninger til godkendelse for

....~v'; naturfredningsnævnet, ",.;i.4e''t'''l'bcbyggelsenaltid skal have et sådant ydre, at
l , ~\~: bebyggelson bedal{:.7muligtpasser til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

• "r" ,1 ... ·1~1"

udsigten til eller fra kirken.
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J~g er enig i, at ovenst~ende.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ~jendom.dog .uden udgift for mig.

m.h.t. pantegæld, .servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds ~g
menighedsrMet.

Ckl4e. ' den' U/, 19"
le- HJ'14e4a14 .......

Idet naturfredningsnæv.net modtager og godkender foranståenae fred~
nirrgsti1budJ bestemmes det, at.fredningen vil være at lyse på
mtr .nr. lOa. af oveat., _~~/,:""~"\\:",,,.~a s.,gn-.

Det fredede area~ er indtegnet på vedlagte.ker~g~1~sef af hvilken en.' 'genpart bedes' henlagt/på a'kten. .I

~ ,,'

Naturfredningsnævnet for Holb~k am~sr~dskreds, de~ 11~
..... fttseD •

.,.
Ltst. tf,J*bbB 83. lb.n.ø.v •• deD 4/6 19"-. .

1kM8Ar'4/IIol"".t2'.

,.. ....,. _ _ ~"" ••• r l !~-....

I·
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M'tir.nr. 9a OWl'bg by. Oddon 806D. A n m e l d e r:
Naturfre dningsnævDet

for Holbæk Amt.

Ud'en 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 4--~------------------------------------~
I

Iel
~.

Undertegnede adr. C1ll'løtoftGI'·l1un.D
erklærer ,.sig ,villig til, som e jer af mtr .•nr. 9.
af Overbu by" Odc1eD sogn a;t lade et area],"at
~~t~~ mtr.nr. fr~de for at sikre den fri beliggenhed af

04cJea ~irke oL, r . '.!

Arealet beskrives således: en b~ .., ".'" • ea", nI -"4- af. 5QD
f1'a ldl"kosbd8lDUl'G1I 06 i eD 4B'b4e mod es4 »A 50 • lIfId en bMr.- _ 10 .'e
bredde t.ra kUkøab4enwøeu »A "~a o:t •• "U.'..OS pi bl14t·,._Uet.

Fredningen har følgende omfang:
Dethidtil ubebyggede areal. m~ ikke bebygges eller beplante s med udsigte-
ød~læggende bepl~n~n~ng, l~gesom der he~ler ikke på arealet må anbringes
transformatorstat~on~r, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse 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
l1'indrendefor udsigten til eller fra kirken.

•

Denn~ overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning p~ ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbe~~t.~er mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger. ;,:iIl",.. ....,......' .••. ,." •. ,.,

" ~i'~~.

I tilfælde af nybygninger eller 9N.gY~rtl~gerer jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes ~t,fof~i~ggc tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, ",idet b'~'b~gg(llSenaltid skal have et sådant ydre, at
bebyggelson b~4S:ll"mui'igtpasser til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
ud ~;~:t.Ol1'."t'ff'~llerfra kirken.



. J~g er enig i, at ovenst~ende.Iredningstilbud tinglyses på min fornævn-
~e ~jend~m,dog ude~ udgif~ for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blåd
1 tingbogen.

Påtaleberettiget er natur fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds @g
menighed srådet'.

Odde. , d en' li 5 19"

Cb11..-øel' Han.Ule

Idet naturfredningsnævnet modtager. og godkender foranstående
nnrrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil vær~ at lyse på
mtr .nr. 9a af OWrb, by, ·OM••

. /Pe~,._,;freqede> ~~eaI I er in~t~gnet på vedlagte kortsk.~ts-et""af"'hvi1ken
genpart bede~h~filagt på akten~

fred-

sogn-,
en

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, d,en: 1JI5 . 19"
Br.DnDt .. ,.,.

"... IPøbiD8' S~. Kb.- ••••• "O 4/f, 195'. ' .
~I'4/Holet·'.fJ.

,(

..
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terrain af OV~RBY by, ODDEX sogn.
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Ilåle stok.forhold: 1:2000. IIIIII , fredede arealer.ca.
liaturiredniiogsnævnet tor Holbek amt, oktober 1952 .
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Undertegnede gårdejer Lindgren Jensen. Overby pr. Sjæilands

Odde, der er ejer af' ejendommen matr.nr. 9!. Overby' by, Odden: sogn •
oplyser herved, at der på min ejendom d. 4/6 1953, med det da'Være~
de fredningsnævn .forHolbæk amtsrådskreds og meninghedsrådet tor" .

'. .;

Sjælland Oddes kirke som påtaleberettiget, er tinglyst fredninga- '"
overenskomst om friholdelse blandt andet af' en lo m. b~d bræmme
langs Sjællands Odde kirkes kirkegårdsmur i kirkens sydsk~l.', ,,'

.'

Ved skrivelse af 8/7 1974 fra fredningsnævnet for Vestsj~-
. ,

1an'!:Jamts nordlige fJ."ednineskredshar jeg på DærlIlerefasts~t ~~ ,
kår opnået tilladelse til fra min ejendom matr.nr. 9 ! Over03: by., ',"

\. "\, l

Odden sogn at udstykke en parcel beliggende umiddelbart syd ~or
, ~ • I , • J.

• t',

Erik Pedez:s~.n' Ny- ~.

I
kirkeGårdsmuren som vist på et af landinspektør- ).)

købins Sj. udarbejdet kortbilag.

•
Til opfyldelse af det af fredningsnævnet for VestsjÆllands

amts nordlige .rrednin;~skredsi skrivelse a.f8/7 1974 fastsatte v1l~

kår forpligter jeg mig og efterfølgende ejere af ejendommen matr.nr.
9 ~ Overby bYt Odden sogn til stedse at lade et areal af dette matr •

. . ,"
nr, frede for at sikre den fri beliggenhed for Odden kirke. " :.,

Arealet beskrivos som en bræmme pil. lo m's bredde langs den

tilladt udstykkede paroels vestskel og sydskel.
Fredningen har følgende omfang: .'

"

Det hidtil ubebyggede areal må ikke bebygges eller beplantes
med uds1gtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på a-

, .. ~,
'". "

, "-t , \ .:.
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r~et må anbringes 'transformatorstationer, telefon- og tele-
,

i~~ter _.oglignende elle~ opsættes skure. udsalgastodor. vogne
,. .
:til beboelse eller opbevaring af redskaber oller lignende Dkøn-
itadsforstyrrende gonstande. Der mA i det helG ikke toreta~es
:ændrinGer i den .nu bestående tilstand, der kan virke skæmmen- .
de eller hiIldrendo for udsigten til eller fra kirken.

De i trcdnin~sovcrenskomst tinglyst d. 4/6 1953 !astsatto
bssteDmclser gælder fortsat.

tit I'~taleborettiget er fredninGsnrovnot for Vestsjæll.ands o.mtD

nordliGe frodni~;ukreds. oe menighedsrådet for Oddon kirko.

.
~,

,
Overby d. IC - 1- 1974 •

.'

Godkendt i henhold til naturfredningslovens § 34, stk. l
oe;bei3'"G8restinglyst på matr.nr. 9 !:!: Overby by, Odden sogn med
p~ioritet forud for hæftelser og andre byrder jfr. naturfred-I-
ningslovens j 64.

ff'edningmævi'Mtt for Ve!ltsjælland. ,d. 7/8 1974.
amts nordHge liredr:ingSkr1?a.-~ ;;

Bjarne Jense~



Undertecnede fru ~sther Jensen, der er tinGlyst ejer

af matr.nr. 9 ~ Overby by, Odden sogn indtl~der herved som

berettlGet og forplietet ifølge foranctuende till~~ til

\
;•l

frednin~soverenskomst og tiltræder samtidiG at denne tinglyses

på min ejendom matr.nr. 9 ~ Cverby by, Odden soen med indhold

som foran.

Overby 1974.

, !. .,. 'J l !Jf, .• :: : ~ ,l

f\J~~ llY,<"):oJlG :..,J, Ht:r;j!~HEI)$

'I \101' 1-) 1"{'4J.v,)C.- ~J
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