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over
en del af mtr.nr. lQ, mtr. nr. lq. l~ og lf

Sæbygård HovedGård
Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk Amt.

Udfærdiget år 1951 af
Forsberg.

land inspe ktør.
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Mål.estl!~sforhold: 1:4000. /Ø~I fredede arealer.
//;///

K o p i c r e t:



Mtr.nr. lo, lb, lo, U. le $r.lby~(l. Gc::by DOi,11
OG lt 11)41.

A n m e l d.o rf

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

REG. NR. Y"S3
Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.140 af 7/5 1937,§33.
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må ikke bebygges eller beplante s med udsigts-
IJdelæggende beplantning, n~~som der heller il~kediih tWtD~ anbringes
transformatorstationer,/telefon- og telegrafmaster ~ 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
hindrende .for ~Si~ til eller fra kp'~en. Jes flClt.s 111 efter amrt\daeo .. ~t!O __, oven'tUe~tø't ~eØ eø 6ft... cmo 1'6 øworno A oS
I tor at 811&1'0 It)1Set U1 æb1fø ..4o, eult..øt •

aed en I': l1lc11{t.0 ~Uhørtm.Oe bove OSue,.,r løn'tat
GU O: _ en • l"bout.~n d ftatul'l16'to blbCtl101tleo8CQ
b1.4~11. aoD.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidti~~~lse
og beplantning på eje.r;.~&..eAA+"4AA~ifi'«':tW~5r~':~lder mig ret
ti~gninger eller ombygninger.

~ tilfælde af nybygning~ eller ombygningRl er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bGbyg~clsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
UdSigilir~\\ltf ~ ~mM. nnM1Moi!'b'Mct"oma~retat1one1' oller Op-
eest.eø O)øJ:'ot ueOalgøataear, Vome tU tiobtXtl&O ellor _opbovartnc at I'Gdski\bo-l"
011. U8nøndO ø.""Dhac1ntortR~n6e 8tCot.~o. lSeplM~ø mt\ blbcJholtJ«H'
oom bid'U ot: t~'lNGef'CtU" C3UØDD f,.!o elwc. ufin 3cc pr~1r .1nø oner.
toleon Q1.W fl." bitre tf# 03e. 0.' tømtUot mect ~on.~ 6oltlorat1on Ol' at 0111re
UI1016t04 t11 eller fm ndb,v Kuko bada\ øuUot.
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Jeg e: enig i, at ovenstae~je.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom. dog ·uden udgif.t..i'or..m;ig.

M...h. t..".pa,~lt};!W.Sfilæ_~.i.,tll.t;t.e.:m-og"",bXJ;,d,eJ;' ....b.E!.A-vi~~ t:jJ.",d~,j.en<l9,J!~~,~.;bls.d- _.i
-t;i.-RB~.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbælc amtsrådskreds og
menighed srådet •• ~'b:;eo.ro ,. denæ /111951

li. Or12Mr.
Idet naturfredningsnævnet mo6tager og godkender foranstående fred-

ningstilbud,.bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. "..14.1e,11 af hb18At'd UOVQcS~ by, St4' sogn.

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

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den QOV111951
~cmtoon.

x.pt, t'OtokrGaiJ ,nr. 14. ~~ 1501'2'00,
~.14/l2' 19~.
A. ~J1'r.
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