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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

. r'

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

' .. S~'ftp -,fe, ....... Akt: Skab .' nr.
(ucifylM6 al iIomm~,lwntor«)

Køberø }
K d't bopæl;re I orø

'I

Gade og hus nr.:
(h .... sldan' Rnd<>o)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Frrdll;IIg.tnwIJIII'1 ror Sorø Aml.
c/o J)ollllJlerkonlorPl. Rillg.~/ed.

•
Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD : .

, I

Underteqnede PzdeJer R_ nele.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6~'

., ·Sl" \np 1tI' 08....

~t lade nedenn~vnte ~real af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

l .... , 0IIl-. ellll d.t lIu.arellleFredninqen har følgende omfang,;... --
Arealerne må ikke);ebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o. I., skure, udsaJgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande .

........ ; itWk

lenM'fl ft l<leld""l,.ov. AIS. Køt.enhøvn
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

'.. """'n» It:f" ••..... .. "

dog uden udgift for mig.
:!

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og"

Sl1l4etrap menighedsråd i forening eller hver for sig.

°l f

denl0 I 4 1951.

all.. .1.1s_
Fredningstilbudet modtages og godkendes.,

Fredning.mævnet for Sorø (Jlllt. den 1. / 4 1951•
Urban p$teøem
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REG. NR. /5jo C' /0;.

8.. llIIlnIO-
formular

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder. skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
. og andre påtegninger m. ID. (vedr. fast ejendom).

, .,l'. Øl"".., ~ .Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (Ide sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab • nr.
(u4fyldes øf dCltrJmerkontMd)

Købers } bo æl'
Kreditora p.

Gade og hus nr.:
(h_ oAdanl tindes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Frl'(illill!Jsl/ll~lIl1el 1'01'Sorø .lilli.
c/o lJolIIlllPl"konlul"pl. Hill!J.~/pd.

Stempel: kr. øre.

fREDNINGSTILBUD

.
Undertegnede ao48...,- A... .Lut.. ,_

tilbyder herved som ejer af rriatr. nr. I.oa 15. ~l.ath, bI' 0& ».p

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må Ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

·.ii~m·m'il,tU.at •••• , t.~U~_.. U 1... iii •
..... .... 1•• eller at ...... an.. '.1 Sklt ,.,. ••U""., 4" p' u. 15••,.~, eIa (ldot.keltlue') ""l .
•• el1.,. al An .. ,~..... .. 1' 111'1. at. ",,,. t....
"aDlU....... h'et.S , anale ••• 00pt.l'.la.
DM •• , tor Ittzok.. Anu ll 11'''1 .. , ... atal "'lESf'_ ...

ICll&et1 &: Kii"Id"kov. AIS, Kol'\cnhR'9P
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MZ'•• 11ft n 1_.' lp,_ •••• Ikk. oU". a'ø.....
lidt•• ,1Ik , , .......... ,.".) .

For fredningen kræver jeg' ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

, "'le. al...... '" .a .....
o l

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og o o'

Slw.dst1'1lP menighedsråd i forening eller hver for sig.

'alk"'_ den 10/4 195 1.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frrdnirr!loUlællllet for Sorø amt, den 1. /.. 195 1.

UI'-'''' .fo'eI'8_•
. " f'1I4.
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REG. NR. A-jO ~

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(.z4fyldes Qj' dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. l ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købera }
Kreditora bopæl:

Bestilllngs·
formular

Gade og hus nr.:
(hvor øAdanl fillde"'l)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllillf}SlIælllle/ {Ol' Sorø .\/11/.
c/o J)(J11I111erkoll/OI'/'/, Rillg.~/ed,

Stempel: kr. øre,

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af :ftljryftZ ,' ..... '1'1_1.1'.... u.al.r. ..1' 80. ,ar-
k.n l... u1aa ualyø 81.at:tap JdrJte If.' ••• ,4 tor kir-
k aao.. a' 1 ,. uea1.J' tr••

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må Ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer. telefon- :og telegrafmaster
o. 1., skure. udsalgssteder. isboder. beboelsesvogne og elter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande,

"iiimw,.wi+iii.L~

lenøen & K,eld<.J..ov. AIS, K.øbellhlYn
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For fredningen kræver jeg Ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l'

dog uden udqift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og
81•• 1a. Ilureda prG...ÆJUa4't'.&1Jr

, ~ i forening eller hver for sig.

K •• sp•• ri4 .

S1.aatnp den 18 I 4 1951.

1'.x..Ve14lt7 •
•• II1&tl"'d4at.~.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frrdn;ng.YlIwllI1et for Sorø amt, den le / 4 195 I.
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REG. NR. /S.30 ~ ~.
{

BestllJlngs·
formular

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfylde. al dommelkontorct)

..Køber8 } b I.
Kreditors opæ •

Gade og hus nr.:
(hvor sådanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'l'dllingslIll'lJIle/ jiJI' Sorø .I11l/.
('/0 DOllll/Il'rkoll/ol'l'/. Nin!1s/ed,

Stempel: kr. øre.

lo- _

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af ...... lå ga"J'llal1.". &l'eal •• U •• pøJt.. ·
rl ... pl .... -lac ••••••0lIl1"'" 81114e"ftpkirk ••• , Ol 874 tor kir-
Jt..-r"-.r. .." l ...... te areal tI'....

Jt IIW .Mi""AAIt'«MJt" '" JJhI •• _iii Da .....

MM-'•• ·'''''··'· ae Ir,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, Isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jcnseq & K}eldskov, A!S, København.
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----For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for am:a _Ir __ .. ,-.

Påtaleberettiget l henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og .

S1u4otnap menighedsråd i forening eller hver for sig.

81a4a'~ den 10/ 4 195 l.

P.. Slo'.-S"_."'_l" 'np &e-•• "....p-- BJalAlt7.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredriillg.mælmct {ar Sorø amt, den 10-/ 4 195 J..
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01530.03

Dispensationer i perioden: 05-12-1990



KI:U. nK.
UDSKRIFT ts~o.o3

IVIg11;1U1Y'''' •
81tov- og Naturstyrelsen

27 DEC. 1990
AF

.PROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR
, ,-

VESTSJÆLLANDS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 19 9O den 5/ 12 foretog fredningsnævnet, bestående af formanden,
kriminaldommer Erik B, Neergaard, det amtslådsvalgte medlem, Steen Nør-
gaard og det lokale 'medlem Bo MØlbach mØde i Hashøj kommune.
Del' foretoges:

• F. 106/1990. Ansøgning fra Sludstrup menigheds-
råd om tilladelse til opførelse af

l' redskabs- og toiletbygning med par-
keringsplads på matr. nl'. 11 ~ Slud-
strup by, Sludstrup, del' el' omfattet I

fol' Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomie"Kresten Andersen.
Miljøministeriet

Skov- og Na~urs"'noelsen,. eu-14 Ol" 4'

J.nr.SN \'2..13 \{ -0003
Akt. nr. tO '

•

! I

I
I

af deklaration tinglyst den 13/10
1951 om fredning af omgivelser om-
kring Sludstrup kirke.

Fol' ansøgeren mødte menighedsrådet
Aase Søndergaard Larsen, formand

ee Pedel' Hansen, næstformand
Helge Jensen, kirkeværge
Else Olsen
Carsten Jørgensen
Ruth Kirkebjerg
pastor Carl Lock
provst Tom Nielsen
arkitekt Erik SØrensen
fol' Roskilde Stiftøvrighed Ellinor Bagge

"

fol' Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling Anne-Grete Cobley

....



Sagen blev forelagt.
Derefter blev. der foretaget besigtigelse af kirken set fra lan-

1-' devejen og tilkørselsvej en til kirken.
Mødet blev derpå forlagt til Sludstrup forsamlingshus.
Arkitekt Sørensen oplyste, at bygningen Ønskes opført i sort og

brune træfarver med profilerede træbrædder i facaderne og at taget øn-
skes beklædt med

Nævnets formand oplæste Den kongelige bygningsinspektørs skri-
velse af 30/10 1990, bilag 18.

Vestsjællands Amtskommunes repræsentant henviste til den afgivne
udtalelse bilag 1.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant tilsluttede sigII Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdelings udtalelse.
Stiftøvrighedens repræsentant tilsluttede sig bygningsinspektø-

rens udtalelse.
Provst Tom Nielsen fandt, at den ønskede bygning ikke kan opfØ-

res med den af Vestsjællands Amtskommunes påpegede alternative placering
på et areal, der ikke ejes af menighedsrådet.

Pastor Carl Lock nævnte, at der skal opføres et handicaptoilet i
, ,

den ansøgte bygning, hvorfor den af Vestsjællands Amtskommune~ foreslåe-
de placering er uegnet.-e om

Arkitekt Erik Sørensen nævnte, at den ansøgte bygning ka~/fornø-
dent sænkes ca. 30 cm i grundfladen og ca. 10 cm af bygningshøjden, så-

tt ledes at at byggeriet ialt kan blive 40 cm lavere end ansøgt.
Nævnet foretog votering.
Nævnet vedtog som påtaleberettiget af deklaration om kirkefred-

ning, at tillade den ansøgte redskabs- og toiletbygning med den angivne
placering, når byggeriet sænkes og opføres lavere, ialt mindst 40 cm, så-
ledes som foran af arkitekten anfØrt.

Nævnet lægger ved sin afgørelse vægt på, at det ansøgte projekt
med den af nævnet krævede ændring i højden vil være meget lidt synligt
fra landevejen fra Slagelse og heller ikke fra kommunevejen vil påvirke



• udsigten mod kirken i væsentlig grad. Endvidere finder nævnet at burde
tage hensyn til de af ansøgeren anførte økonomiske forhold, hvorved be-

(tt mærkes,at den i sig selv værdifulde fredningsbestemmelse ikke på urime-
lig måde bør hæmme brugen af kirken.

Sagen sluttet.

Steen Nørgaard Erik B. Neergaard Bo Mølbach

Udskriftens rigtighed bekræftes herved.

~~)21. december 1990
"'--_ .....Erik,

I

~'"H_'LaL. ; ....... ' .. ~·tJS
~: . \ . :.:)

•
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,

jfr. naturfredningslovens § 64 a.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.II Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden .

•

lo1' ••
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