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Afskrift.

matr.nr. 3a Ish0~.

Stelllpel- og geb71'tri.

F r e d n i n g s o v e r e n 8 k o III 8 t I

Undertegnede gårde~er Jens Johannes Petersen erklærer sii villig I

til, Bomejer af matr.nr. 3a af Ishø~ by, Islwj sogn, at lade et
areal af dette matr.nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af
Ishøj kirke •

Arealet beskrives således: En jordbæmme i 25 Ileters dybde
fra ejendommenssydskel langs den nordlige kirkegårdslllur og i
retning 8st-vest følgende denne mur.

Fredningen bar følgende olDf'ang:
Arealerne må ikke bebygges eller bepleutes .ed udsigtsødelæggend

beplantning, ligesolI der heller ikke på arealerne .l anbringes" trans-
formatorstationer, telefon- og telegratmaster og lignende eller
opsættes,skure, udsalg~steder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende sk.enbedstorstyrrende genstande
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bes1oA.ende
tilstand, der køn virIte skæmlllendeeller hindrende tar udsigten t1l
eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tiqgl18es pl

min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsD:.t:vnet for Københa"lDSømtsrådskreds

og menighedsrådet for Ishøj sogn.
Ishøj, den 5. april 1951.

I
"I
I
I,

J. Peters en.
Til vitterlighed: Karan Jensine Astrid ll'rUs.

Idet fredningsnævnet lIlodtager og godkender foranstående fred-
ningstllbud, bestemmes det, at fredningen vil være at l78e på matr.n!
3a at Ishøj by, Ishøj sogn. <1(. ,/

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, at hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsn!llVnet for KøbenhaVJlSaatsrådekreds, de 12/5 1952.
Emil FrancIte. Chr. Haueh. A.C. 'aartoft.

Indført i dagbogen for retskr.nr. ,.
Københavns amts sendre og Amagerbirk,l~. dec. 1952.
lyst.

Olrik
I Heslet

Poulsm.



Afskrift.

matr.nr. Is 3~ og 3ø af Ishøj by og sogn.
Anmelder:P'redn1Dgsnævnet tor Københavns.
8IIl tsrådskreds.Howitzvej 32, Jf.

Jf r e d n i n g s o V 8 r e n s k o • • t &

Undertegnede ehauffklr Hans Freåerik: Nielsen erklærer sig
villig til, som ejer af matr.nr. 3~ og 3ø af Ishøj by, Ishøj sogn,
at lade et areal af dette matr.nr. frede, for at sikre den fri
beliggenhed af Ishøj kirke.

Arealet omfatter de nævnte 2 matr.nr. 1 deres helhed.
Fredningen bar f./dlgendeomfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplsntes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, lLgesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafBaster og lignende
eller opsættes skure, udøalgssteder, isboder, vogne til beboelse
eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforst,yrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu
bestående tilstand, der kan virke sk.amenda eller hindrende for
u~igten til eller fra kirk.:en.Det er dog chauffør .Nielsen og ef-
terfølgende ejere af ejendommen forbeholdt at opføre en '81mindelig
villabygning på ejendommen efter nærmere forhandling med vedkollmende
frec1nlngsæ;vn og provsti udvalg og på sallme at optklre et drivhus og
et nyt ~nsehus på ejendommen.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, a t ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udKift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Københavns amtsrådekredl

og menighedsrådet for Ieh0j sogn.
Ishøj, den /4 1951.

til vitterlighed.

'I
I

j

Hans Jrederik Nielsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender toran.t~ende fred-
n1.ngatilbud, bestemmes det, at fredJlingen vil •• _re at lyse på

"l, 'matr.nr. ,. og }ø af Isu j by, Ishø j 80gl1. - /'

Det tre<tade areal er indtegnet på.vedlegte kort, at hYilket '.
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådsk,reds, dØD. 12/5 1952.
Emil li'ranclte. Bhr. H811ch. ".0. laartoft.

Indført 1.dagbogen for J' etekr.nø. ,.
lbhvnø. amts søndre og Amager birk f

den 181 dec. 1952.
Iqat Olrlk /Haølet

Poulsen.



Afskrift.

matr. nr. la af Ishklj by og sogn. Anmelder:.! . J.: J:'

i!'redningsnævnetIfor Københavns'
amts rå cis kJ::ed~ ti I ' •Howitzvej ';2, F. l J~

I '," j t 8'1 J

Stempel- og geoyrfri

j':. ,I 1

F r e d n i n g s o v e r e n s k o m s t •

Undertegnede Thorslunde-Ishøj sogner4d på kommunens
vegne erklærer sig villig til, som ejer af matr.nr. la af
I$~j by, Ish~j sogn, at laae et areal af dette matr.nr. frede,
for at sikre den frt beliggenhed af Ish~j kirke.

Arealet Deskrives såleaes: Kirkepladsen syd for kirken og kom-
munens parcel af ovenn~vnte matr.nr. mellem s~ndre kirkegårasmur
og Is1wjvejen.

Fredningen har f~lgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes mea uasigts~del~g-

gende oeplantning, ligesom aer heller ikke på arealerne må anbringef
~ransLormatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende elle]
opsættes skure, uasalgssteaer, isboaer, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaDer eller lignende sk~nheasforstyrrende gen-
stande. Der må i oet hele ikke foretages ænaringer i den nu be-
stående tilstand, aer kan virke skæmmenae eller hinarende for
udsigten til eller fra kirken. dog forbeholdes det kommunen at
opføre nybygninger på arealet mellem SJ<; n,dre kirkegårdsmur og ISh1Oj-
vejen. eventuelt efter nedrivning af bestående bygninger efter
nærmere fornandling med vedkommende freaningsnævn og provstiuava~g~

For fredningen k~ves ingen erstatning.
JSognerådet er enigt i, at ovenstående ffedningstilbud tinglysef

på fornævnte ejendom, dog uden uagift for kommunen.
Påtaleberettiget er fredningsnxvnet for Københavns amtsrqdS-

kreds og menigaeasrådet for Ishøj sogn.
Ishøj,2den 5/4 1951.

Idet fredningsnævnet modtager
fredningstitbud, bestemmes det, at

"l
Emil Francke.
Aage Jensen.

Til vi tterligned
Viggo Hansen
sekretær
Ishøj.

Viggo Olsen
Vilh. Hasmussen.
Sofie Sørensen.

Alb. B.Hansen
J. Chr. Jens en.

Johanne Rasmussen
assistent. '

og godkender foranstående
fredningen vil være at lyse
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