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Mtr. nr. A n ro e l d e r I

I

;iaturfr'Jdningsnævnet 'J ~ ,
for Holbæk Amt. o/. I,~ - 51,

I•
Uden stempel og gebyr i h.t.

lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

F R E D N I ;i G S O V E R E N S K O M S T.

• Undertegnede. illlet wn:! l!oJ.t:u:" L'tl.UO~~
rklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 17d

af ~*J by, C\!~ sogn at lade
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

2Ø~ ~ kirke.
Arealet beskrives således:

tn.OV)'1ro ~O pxo~vc:'rCc.~nCl

e.t areal af.

l"~n1ot wot :tor L"m::Ylojon t:J:tJ.u:rJtF)r:.;-
q;ddtcl Of: tU mt!,.n;'. t., Ql.1m;-.::moo.

•e
e

Fredningen .har følgende omfang:

lbmbju~::t~=%~mar~ale tmå ikke bebYB0es eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale $.. må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes sku re, 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 udsigten til eller fra kirken.

~ Joe :;:ot'ool);)J.aot' t110 eO~ :-et tU et Oli~O"--Coot l;.noo(~lrod'ttlO tU oon
~ooi21o p~.con t~:...llSCo·~ oo:L ,~ f'ronlot, 0(;,1 ~d 'fo:: %:u't;oo1.i1On. Joe !c·:-
bot~.l :).:l:;O r:t1::".r r-:rt t:J. at 1000 f:\:or..1ot wJ b~lc!."',;1~:r.mm~JJ'~o:"li ool~·ot...7'.l:~~r;t.

Denne overenskOlilst er Hke 'bil hinder for, at de~ ~~:t.ii.4i.g.ø.J··bebyggelse
't:..~~IiW""~I.~"',l-' •

og beplant ning på e ~~~~'htl~"(rn, 'i~5e som jeg forbeholder mig ret
t~lr~gninger eller ombygninger.

I tilfælde af nyuygninger e Her ombygni.nGer er jeg villig til forinden
bygningsarbe jderne påbegynae s at forelægge tegni!lger t~·:~~ for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt pas::oer til omgivelserne og iklte unødigt hindrer

udsigten til eller fra kirken.'t"'q ""..._ ...t'"Y'''·~'''. 1"'l1l'" " ....'~ "' .... ct~(,,,, ,) ....l'" 0..,10':""'0 ,.,,,.,.." '100 ~ t , ,........ .a~ t--..,,~} ""t,JI:"AI_~..,l;S..,,;. '"~~ .. \...i'_~ \ .. ~ 1IW"""'''-''J ....'~li-A' "'- , ... ,:.t ..J t,1;_t.,A 4 ,U lilloJ \I~ll
.\Ol~ \;IlJ>..\IV codlUron.',.. .-'l..........,..,'-,_~ •...v\lv 1J~~"'1J u4 ~ .... ..-.,'.......J v~,.;.::.



iJeG er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min.fornrevn~ ,
lte ejeudom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pante gæld , servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menigæd srådet.

l"bt'tt,t ,. den f!1!<;
Zonm tt""lt~n.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr .nr. J.o af ~"rb:l by,. ~ sogn.

Dp t f~e..dede·~are~~ ind.:,gnet ,på..-4'-a.dJ~~k'1"1;"'Se"';""'arlfvl1K:en e n
gsnpa.rt-t...-bedeshe~t på ~~n.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den ~/n 19 ~1
~tmn.

e
tit
e

1'1:'Jtl I'::f"r'tm:bo~ r.ba-a.O.v, elon 2.'/1l'::~.
O':..r.~1:j~ ...!)':o:-m!V~.1'.12.
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REG. NR. V 68 Y

Mtr. nr. 1r~ r" ....

"
Anmelder

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.;(')/

'I,.S7
Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

t .. Clf'\I.~.'" <.

.-'~,

J
j

j
I
I

F R E D II I N G S O V E R E N S ~ O ~.l S T.-----------------------------------------

Undertegnede. ct'~~dn.Y'.~.::5'.; !:o;"t:J'.Jth::~::;('n
erkl~rer sig villig til, som ejer af mtr.nr. i# 10
af tcri.>.:;' by, Oi! sogn at lade ~.k~f:
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

tG......i:fJ kirke.
~n~~-tlKi:j.yft!3r.§~~.@~:!{

Fredningen har følgenJ& omfang:
De hidt il u bebyggede areale't mn l.kke bebYE'.,['eseller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale ~ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes sku re, 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 udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er i1{ke.til hi.nder .for, at den hidtidige bebyggelse
og beplant ning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger e Her ombygnintSer er jeg villig til forinden
bygning sarbe jderne påbegynde s at forelægge tegninger til godkende Ise for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt ld skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt pas:;;ert i:i. omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kl.rken.



JeG er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p~ min·fornrevn~
te ejeudom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menigæd sråde t.

:b!'b"J I den ';!l19
. Zo.-r:'O-1 ll.~·l.~n.

19l'n...~

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på

l

rotr .nr • ~ af nrrrb;; by,. O"" sogn-.'

Jt fredElde~ areaL..e·),"indtegnet..•p&~.~J~~ ....~'Sk1:t'~e",;,-at·"~{,"frkenen, l/" ",.
genp ~~€des he~t på~~te~Q

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds,. den ';!'l/V
~ntmn.

19 '.)1

e
e
e

!,~.")tl~f"J.!m:bl):"C r:t;o-a.r.s.v, elan 1'/1 l'!l~.
'!J'J' .!.~'}'-fl!)".!e~!"3rVJm.r.n.
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Anmelder
Ija'turL.'tJdningsnævne t

for :Iolbæk Amt.

Uden ste~pel og ge~yr i h.t.

lov nr. 140 af 7/5 1937,§33 •

:;i' r-: 1: D r: I :' G s o v :F: R E lJ S K o Ii S T.

erklærer

Undertegnede. f:oz:tJ;t o:mmt;t:)(!~d
sig villig til, ~;ol:l e.j;]:- F.f lutr.nl', ln
.~b: JYl at lade et areal afaf

dette m':;r.nr.
florb:/

frede for ut sikre de~ fri belJ..g;:;enhed af
kirke.

Arealet bCJsl{rives .Jålodos: 11010 fl:t~ecbodcto jot'titUl1BCcoMO ma Clj'tJ

000 ooev.;Jl')tI)t ~ on l1nw po.ro.U.ol mO t:1:'ltod:~cam:m So 00 C'$$tn~ (,':! :'-COn
~ ~ dotmO.

Fl'edl'infSen har følgende omf8.n&~

De lud" "il t~ "bchyggodc nY'eale t'rr..J. J.kl{e bebygGes e~lel' beplantes med udsl.gts-
ødelægger,de be~i.ancning; 1i.;;som (·er heller ikke Ve. areale:':mmå anhringes
t r8.1sforJ11nto~:::·ta'!;::.oneri -~91ef.v:J-· ae telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes sku re, ur}s8.1gsstader, \'ognG til beboelse ellor opbevaring af redi:31{aber
oller lignende skønhods:::orstyrrende genstande. ]Jer må .i. Jet hele ikke fore-
tages ændringer i den nu be S tt'l enc1e t:i.lst".~1d, der kan vi.'-!,e skæmneucle eller
hindrende for uc':"J,gLen -:.'.1 ell-;:;.' :f .. '. 1,jl'l':.1n,

Demle OyeTen3kotns'~ ot' i1{k€ til hL1uer :01',. ni; den hiutiriige bebJ'gi:\Jlse
cg be!,)lant n; riG 'På e~Gndl',n!nCl1b~be!'olde.sJ hcesom JUG forbeholJer mig ret
r.il at ::'01'8 ',3~'3 n:,:h:i::;r.:i..LJ{;C.~ eJ Jo]. o.n1)ygnjnger.

1: i,i~.:iX]:;e ni "yIJJ6u:.ltge.c :3 ~.ler ombygn-:'~er er jeg villig til forinden
byg;}ingsw:'l)(j~':e:nE! '9åu::W:,Tnl'e.:;a~ forelægge tGgni..nb'dl' ti.l :;odkendelse for
na~;urir8ul':!..';GC:!@Vl1ct, :'.l~et bet:'gr,81sen nIt l.d sk::tl :'8.Ve ei; sadant yure 1 at
baoyg~~e~.:2tJ:J'u,):~s'~nu :L:''';7- p8..;::.;ur tl.~ olr.g2Velserne og ikl-:e un0dig'c hindrer
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Sålænge det påg<3ldende areal administreres a:f de kirkelige myndigheder, \'
træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredni ngsnævnet l
afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selvi
byggeplanen ~or disse, for så vidt bygninGerne skal benyttes til driften af \
præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele tjene kirkelige
formål. \

Jeg er e nig i: at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min,fornævn- ,
lte ejendom.dog uden udgift for mig. :

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menigredsrådet.

ræ0J s::nnt f101,~l!(1 , den ~/1 19~::'C.~.iX',zr.,f1a."100n. :h't.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. l..'1 af r.a:-b~ by, . or. sogn.

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

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrMskreds,. den ~9/1 19 ~~
r..o ::C:'1tOO1~.

e
e
e

Dot ttltm.~OCt ~t n'~~r.nr:to f:'-,unl"'t'.oowroncl1C>-::O't t1!l~l:1CQOon ~:Vi·
tutctL~vOt'K10p:~ mr.l"Jr. 3.n r.!.1' I:or.~T bj or: rom.

nj~tOrd!'ll~c::'tt:lt. ~n u. flO\"Ur.--st,<,:, 2!)~J.
a.o. :'''~::'''f.l"r.l. olt~e.

!.l~rttr.....-~~'\\t:o::'t;?,b:'tt.n.~!.\Jo') rl/ll 3.!J!::i.
nick ~o!",Vi~•

•.".. -'U:''''':. ,\_l"' ....,,·...rl I AV.'?~;'V, • .;I#.' \1. _.\~....i/ 1\
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