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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. .I. W

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

M. _. -,.e, ,.
"mt GND4løtt br -~den 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.
~- ....---_ .....--- ----- --------- ----_ ....--- ....-....-.....

r Undertegnede -
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr.

la .tf .. by, sogn ,atlade
.. ~ette rntr.nr. frede for at~~~OIll~~'"

kirke. ,.
~~ves således: ........

et'areal af

.. 'bløll"U& pi. 100 .' _ .. ' O- k"-"tft'
,. ~ .. I,.,.. k......... ~'.

Fred~ingen har følgs:mde omfang: ,
De hidtil ubebyggede areal mu ikke bebygges eller beplantes med udsigts-e ødelæggende beplantning, ligesOIJlder hel~er ilckepå areale må anbringes

•
tranSformatorsi~ti~ner, ~el~fon:'6g,t~I~~rafmast~r og lign~nde e~ler opsæt-

tes skure, udsalgsstader, ~gne til beboelse el"'~~
rstyrrende genstande. Der må i detlll1e ikke fore-

~ tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

'tØ _.boUIlt ~'8..... 4.t 0'e4••• ~ d:__ opt.....
.. 1. _"-1... •• lt -..."._~

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forb~,JJg,~.de;r1"migret

•&40.,.t~.(et. ~ >"til at foretage nybygninger eller ombygninger. <~#~~~k.1 ,~"
I tilfælde af nybygninger eller omb~~~~ng€r er jeg villig til forinden

;t-.~ •• \"'\ "bygningsarbejderne påbegyndes a~.~,øT~lægge tegninger til godkendelse for
Wllj'i..-r:Jr.

naturfredning snævnet, i:9Jl:t""-15o'byggelsenaltid Skal have et sådant ydre, at
:J;''''''.k<'.bebyggelsen be99t'~muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer



'f

Jee; er enig 1J a~~ 0·\'C'1:;'::'(-ccn(le.fl'Cj611~.llgl:)viJ.buc1t~_r\'3IY:=jc8 pu min forr:ævn-
to EJ jendom. dOG uden udg:d"'; ~_'o:r':;".'l; ,

M.h.to pnn'Lc~~0-,ld, sCY'\ij·Lllvt'l :JD 'J,j:,J-:-':; 110nv~i_~08't:c.l ejendommens blad j

tingbogeno
Påtal~borettiget

menighedsrådet~

C \

.'.JIliG'" ' " ? don .'01.4 19 t, ej ti.~"••.,
Idet naturfTedningsnævnet modt~ger, og god~Gnder foranstående fred-

ningstilbud~ bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på

mtr.nr. ,. . af ~t:Ut '~~!~:~,"-r, ..~..;~,;(.~:~~ll.~t'H'sogr
D~t fredode aroal er lndtegnct pa vedJ,.agte·· Kor'tsln ise, af nVlll{8n on

, ,/ ~ ,)II p .......~ 'i; ~.;.';."~ ~\.... ""', .. :' J i' , .
genpa,rt p.ede G 11,0 nlag,t' 'på ak.~en~..: .,:.'

"_,,,,1.-" ~ ........J.i,' "1: __

Natur-frcdni:ngsnævnet for Hclbr3k amtsrådskreds, den'O/4 19".....~
.", .1"*,~~.;*~.••'lIlØJ".. .....,».,'*i ••

: f ... o.~ ..... ~~..... .. ~~

,_ 'I I (~.... , '10

,~/ I, l,'-', "" f,''j'" .

,
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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. A n m e l d e r:
'l_ ...... - .'--

Naturfredningsnævnetr
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•
......- ...----=-_ ..-_.:. -.;.-~..;. ...:._---------- ---- --- --- ......

l'

I- Undertegnede .
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr.
af b~, :~~. .~~ at lade et areal af

, ...~~ .•~~~._ tliette mtr.nr. frede for a sikre d,en~~ .. dl __ ,. ••
........ ,.:.... ....... .. artaJi.
~~.ieskrives således: ' .....,,...

Fredningen har føugende omfang:
De hidtil ubebyggede areal må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
~heller ikke_ på areale må anbringes

," . .' r, teW~n- og tel.~gri3-f~asterog lignende eller opsæt-
~es skure, ~dsalgsstadert yoe~e' til beboels~ eller opbevari~ 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 olIer fra kirken.

, .

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbehol.d.6'T''mig ret

:\ '~;.cJ).J,,&~,f."'"etil at foretage nybygninger eller ombygninger. "t",(~:'J.:'.ffi!.M':bll$'·

I tilfælde af nybygninger eller ombygntpgeT,Wer jeg villig til forinden
• ,,,.;tll,,

bygningsarbe jderne påbegyndes at !~~~el,~~ig'etegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, ide~ :~e~y~g~isen altid Skal have et sådant ydre, at

''';;,",,' Ir

bebyggelsen be dst ,;.~,~~;i!gt;~'"passer til omgive lserne og ikke unød igt hindrer



} Jeg er Gdl~:P.',; ::' •. at OV0ri~·~Gd.·8rlc}<J frcdnjn'60r-tilbhd tinglycoec. "(:1. mln fornævn-. , , Y," ,=- . . - > " bu . - • ~. .,l ,-' ,f:' - , .

to .~jendom: ~ioe ,;~c..lcm u~,g1'fb :L'~'H";m:;.g .>"'" ....
;1 s ;:'f

M,(h.t~ pa~·~cs~J.! servj.".;u't.t,g",;;.'-å':-; byrdc:c h~ny·.j".;.,iGstil olen ...~ommens
t ingb, ogo n o .,," ....

'J Påtaloborott ig8 -.; Gr D,,:t [):rf_::,~; dn tngSl1ECv::"G t for :-h H;:D~C D.[,:';;;:;:'ådskre ds og.
menighedsrådet<

~... - I

I

I

blad i

e

19,t

'~ naturfredninganævno'c noctagnr og gookender fo:ranstående fred-
ningstilbud,. bes,temmes det, at frednIngen vi~ væro E~t lyso' fia "
mtrenr. af by?

Det fredede ar'eal er' indtognet på vedlagte kortskitse, af hvilken on
................... r';"":t",.>-;r~.... '('........:'.:r ...t".. t.:., ...·<lI·, -.' ,\l""~·'~"·~·"'1..·"~J_~i'~''fI"~....a,.'''''-'.t~.... ~.'f,'~l,. i'r~~~..." ~. ~t

genpart bedes henlagt pa akterie

sogn

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådsk-reas, denl4,l0 l •........... '.
.-

"

. ;' •
GENPA~TE~S RIGTIGHED BEKRÆFTES

" ,
,"/~I, ·/...I·f~J, .I.1'~'."l/-J

.- ..... )

,,(', ,'v I '" I ' ' , ,lf 1"~+ I } ..., . . lJ ,,\< J' ,/



Mtr.nr.
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 .~

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 9b 181Gb
~f *le~.. by, ~'-. s,ogn at lad~It ~ mtr.nr. frede for at sikr~ den fri beliggenhed af

~. kirke •................
~ . - ..

i*c. A -II. .. IK "fI t ~ ti> .. *" i" " r9 '. 'I ~ ~ _ '" !J'. :J ." "f'! .Q. 01 Ifl- ." ~ ... J,!".I~._' area~å ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, lig!3som der heller il.kepå arealelM. må anbringes

, ~ ~ .,

transformatorstationer, telefon- og ~el~grafmaster og lignende eller opsæt-
~es skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber

eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den n~ 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 ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret

• Ij/l-l~ j .~"l'~

_til at foretage nybygninger eller Ombygninge~:''';_'f.,...".,,,:.r;:.:,,,,,,,,,,,,.,,,,''';:-'':f't-'''".

I tilfælde af nybygninger eller 9mPy,grt~Hgerer jeg villig til forinden
'r" ~rJfb')'''''~'bygningsarbe jderne påbogy~~~:~:.f.,,,?!,ttt;~fi6'felæggetegntnger t~l godkendelse for

naturfredningsnævn~.;~l~,~,:.'i(H~r:ebebyggelsen altid skal have e,t sådant ydre, at
bebyggelsen))~,dst':'~muligtpasser til omgivelserne Og ,ikke unødigt hindrer

l' "'~~'J.' __



'!

Jog e~ unie i, at 0vanGt~unJo,frodv~ngE~ilbud 'tinelyses p~ min fornævn-
te ejendom. dog uden uagtft IJ~ Miga

M.h.ta pantcg~ldJ servitutter og ~yrdcr hcnvis2s
t iYlgbogo n,

til 8Jondornmons blad i-Påta1eborG.~ttigGt 01' nnturfrednlngmlæv.1e't for Holbæk amtsTådskreds og. . '

roenighed sråde-t o

......... ~ftA ..... - ' _.. Øl. _. _bIII" , don )f4/IG' 19'2 ,., •
.tltI'fIl4 1181... !

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender forans~~ende fred-
ningsti1bud. bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
rotrenr. • OS 1'* af "'31.1. ~'" by~~. sogn

D~tt'fr,ed'ede are,al (ir' in(ltagne':~på "[EJdlag.t.Gl._kortsbi..:t·8'e'·, 'a.f. ·h'V'i:ilken"en
gonpaJ;'·~..;.bledos:.b-on18gt p å"J:l):r; en",' .

"t.Y ~ ..

Naturfredningsnævne't for Ho:::"br3kamtsrådskreds, den 14/'0 1951....t_~.
_1"~l»1i D."••••.I./lO l••.

.... '..»/lIa e
','
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.t-i 'l! III t:J J. a e r:

Naturfredningsnævne~
for Holbæk Amt.

REG.NR. O lO, \ ~ ,08.0.

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 ".".'U.Iad"lYI,lolbt1tt .. ".w...,.

erklærer sig villig til,' som ejer af mtr.nr. .-
af t4lllt ...... by, .tba<1lø'_ sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

e ....sø. '. kirke. .., . ' .
Arealet beskrives således: ...".. ... ti ....... *» ltiB. I,t.4'"

al lQØ *.. 1I............ 1~

Fredningen har følgende~ omfang:
De hidtil ubebyggede area~ må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-

,I ødelæggende beplantning, ligesom' der heller ilc~e.på areal~ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrÅfmaqter og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbe~aring af redskaber

I 4IPller lignende skønhedsforstyrrende, genstande. De~ 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 ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden
4Ibygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for

naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne qg ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



. .

Jog 8~ oQi~ i, at ovenståondo.frodningG~ilb~d tirelyses p~ min fornævn-
te o jondQm. dog- uden udgift .Lo,:, m'lg;,

~, r:.~t-"., pan~,~"gæld, '8o'rvi'~tlt to'r "~-o8 'byrder"1:1\'}Yl.:v4B8 s· t,i-J",-~e j~:rnd0mme nS"'øl'R d i
ti~b.e'tt'8no -.--,,' a

~~ 4 ~

Påtalebercattiget er naturfr0dnir:.es~1ævnet ricr I-b:bæk nrntsrådskreds og. . .
menighe dsrådot < ~ .... W._ ','derit. II. 19" e..........

Idet n8turfrodningsnævne ~ \loGt,ager og godkender foranstående t.ed-
ningstilbud~ bestem!J1EJs dat. nt froc.~::dr..f,onvil væ:c'c at lyse på
mtr.nr."Ol Rf*,Ulf. _.. by, ........ sogn

f Det ..tredC~de are a~,"o:r :n dta ~,not. -:P,~ . :':~_d~,~g:t,q k.ort~ki t'~,,~"!.o::,!3l..,hy.~;J-l{e.n,..C n
ge ppa;r:t· 'bode s "henJ.~g·t' pa ald'el1"~

", ~ "~...' -.'

NaturfrcdningsD2vnet for IIo1h~kAllltsrådskrcdo, don 1'4/' 19't........-.
f' " ....

.,... a1~ ttle lt1l.__ fat"', .,,:S-.,......... __ .:.''.'IØ1.'ljI .••••• -e

..- _.
f;f/", ')"~ e ,.
:.il.{;' /}Yt.lr .:",~.<;,';', W;'~:;';"Y';'{3-:X'C-C)(

if'>'/" ~'!~i':~,kJ/fi, !J-.fiv::lt
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K o R T S K I T S E
over

terrain af LIL1E-GRA.HDL0SE by

Gr&.ndløse sogn •

Målestoksforhold: ca. 1:2000~ ~ , fredede arealer,
. I,

Naturfredningsnævnet fo::..~Ho~bulc amt I november 1952,

l
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