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Mtr.nr. A n m e 1 d e r:
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~
......-------- --- ------- ------ ----------------

Undertegnede . e,tr. lobs. liel.D
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 2ta
af I.'~_ by, ~. sogn at lade -et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
AUe" kirke •

Arealet befJkrives således: .. tr:P IfIS 'Jl U.......... ~ OS ID
'1m I." fO .. __ ,. ..~., 08.1'1 ,. • .-. f'If.

Fredningen har følgonde omfallg:
•.,.••••••••••• "" •••• areal .tmå H:ke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom d~r heller il.kEJpå areale' må anbringes.
transformatorstationer, telefon- og telogrGfmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogre til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende'skønhedsforstyrrende'genstande. Der må i'det hele ikke fore-
~ages ændringer i den nu bestående tilstand, qer kan virke ~kæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kir~en.

Denne overensk6mst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder ~ig ret

"'J' "til at foretage nybygninger olIer ombygninger. "w'"~;IIIr~<j;(1'..t..;i",,;,,,··
,~~pJ~tlfJ"'Iol'"

I tilfælde af nybygnineer eller ombyg~in8~r je~ villig til forinden
~l~.

bygningsarbe jderne påbegyndes nt..torre'Iæggetegninger t il godkendelse for
naturfredningsnævnet~."idet"bob;~gelSen nltid skal have et sådant ydre, at.. '"bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



•
Jog c~. enig l, at OVo~G~~on~ofroJnings~ilbud tinelysos pA min ~ornævn-

to ejendom. dog uden udgift ror ml~"
M.h.t. pantogæld, ser~ituttc~ og byrder honv13es til ejendommens blad i '

tingbogen. •

Påtaleberottigct or no.t~rf:~dningsJ1ævnet fo~ ~Iolbæl~a.rfltsr~d.9lf.reds og
menighed srådet.

, den
,

j. 119.. . ..• AUø .... · 2l 4 la
. Idet naturfrednings?ævnot modtager. Q~_~o~kender ~ranstå~nde fred-

ningstilbud, be·ste·mmes det, at fredningen vil m~a~i""'å
mtre nr. af ' by, ' sogn.

Det fre~de areal er· indtognet på i.~j~ekortskitse, ..af~ en
gOEP~xtbedo~ ~onlagt på akten. II

Naturfredningsnævnet for Holb,ak amtsrådskreds, den / 19

114 ..

. .

•
Ilt,.. U. W Ib"_ .. .,•

. tø '/91951. ;
"'~'I'.D/ ••••

~ .' .1. • ••• 11/9 1"'..
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Mtr.nr. REG. NR~j igrg ~ n m e l d e 1':

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•
.......---- ---- ---------------- ---- ------- -----

I I

Undertegnede Allt ..... "1.GbI • ..u
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. I7f
af ...... by, _pi,. sogn at lade øl II .11 B••
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

A1Je~ kirke •
•••••:•••lI••••••...I.~.

Fredningen har'følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areal'. må 'ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der holler il,kepå areale" må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt.
tes skure, udsalgs~tader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstYTrende genstande. Der må i'det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu beståe~de tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eilor fra "kirken..

lae1ld... - .mld .... Ift.wr1JoUB, ............... " ., ...
4~D 4ft.' Sn4uøtUel,~~~ -ae". ~n""4.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder ~ig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

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



fredningstilbud tinglyses på min fornævnte

og byrder henvises til ejendommens blad i

er naturfredningsnævnet. for Holbæl< amtsråaskr'eds og

A11I.... , den'd/4 151•...
V.......... A.. ~' .....

Idet naturfredniBgsnævnet modtager og goo~ender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes dot, at fredningl'n vil vwre at lyse på
mtr.nr. 27' af I...~.. by, ........ sogn.

Det frodede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk,amtsrådskreds, den 1i/4 1951
a..-_•••.~ .......

4''''.'. '" ,
let tU'-1 at .1111...... 4 ~ ...• ...,.,. ... -. ....

• ..s. " .. " Ifl.,I.. ~ .. _. .',."".ru., l~ UI',
Jf.""'. e.b.
n't' 1I'otb'•• IIP'.

1t,pt .... t....... ~1'_ W....bort) Ilt.. '. a.y.
",.U/121951.

Øf.UIIl4........ /ø·.b.

'..JI/. '" l r (
I
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Alleshave

tv
REG. NR. /8 S1> :B ~

K O R T S K I T S E
over

terrain af ESKEBJERG by, BREGNINGE sogn.

Målestoksforhold: ca. 1:2000. ~: fredede arealer.
! •

Natur fredningsnævnet for Holbæk amt, september 1952.
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