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Fredningen vedrører: Slots-Bjergby Kirke

I. Domme

Taksatio nskom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 11-04-1951
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

~ .. I;lolo.... .ø~.~".,IJS. e& 8D" -Alt:JSkab~. nr.
(lu(fylcUl ifiJommøllrolltfltct)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Bcstllllngs-
rQrmular

!i ..' '.' 'l..... l.'

Gade og hus nr.:
(hvor ddant hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllinf/SIIælJllet for Sorø .-l III t,
c/o DOIIlIlIl'rkorrtoret. Rirrgsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD
'. '1

lJndertegne~a

tilbyder herved som ejer af matr;, nr. a.... a.l~"•.Ij_'" " 0& 8.p

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

Arealerne beskrives således:

4_ 4.1 .1 al'ealet.. 4u 11&4"l..... tDr .. l"•.at l' (t.,. I

•• '.1' "lo to~ ~lo\a-"_tli"" Jtil'k.. k1r~.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstamm~de træer, og der må ikke

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

J.. ··.WWMWlju'Liw.

1t'IlSCll l'c hleJd"ko\, AIS, København
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forhgstilbud tInglyses på min ejendom matr. nr.

,',
dog uden udgift for mig.

" j

Påtaleberettiget l henhoid til foranstående er fredningsnævnet f~r,SOrø amt og

menighedsråd l forening eller hver for sig.

I,

den U /4 195 J..

J.uaMn'''.0.
Fredningstilbudet modt~g~s '6g' god~endes: ' . l

"'I

Fredningsnæ'Jnet ror Sorø amt, den 11 / 4 195 l.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

1.1,): •

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

eller ti de sønderlydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(u4.IJUII dl dommerkontoret)

Købers } b I"·'" '. ' .
Kreditors opæ •

Bestlllings-
formular

Gade og hus nr.:
(hvor aJ.dllnt flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet /'01' Sorø Amt.
c/o DommprkoTltoret. Ringstpd.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

. • • • \\ l • I , .' \ ' " , ~

Undertegnede sAmej ... Uohald. Ohrl l ..
tilbyder herved som eJer af matr. nr. 8',p en_ ... _ h. "'~.........-.-.-v ., e... p.

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

Arealerne beskrives således:

eD del at øea1.... ~ de.. 1118_ tilde. t••• lla1. III lo
h...l) .. ,_ 801'4 foJ' 81 tln",,,,,,, ., 18
(I.t.) .."-er .... toJ' .

Frednmqen har lølgende omfang:
Arealerne må lk:~ __ 'p..IIC,,~scJØj ....... .-d.træer. og der må ikke

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

"IJ.lii!jLfiim.'fI·ik'~.DeD Jl de" bøYe4., al

It l ,. Kb c1euell4e _ ella

et l tØ tj t~ ft1 dø ikke .. tie' "e4etSe UM1 bil...

S-"."" -.- _plras.
Jensen & Kiehhkoy, Ars, København.

~ili



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

'--
dog uden udgift for mig.

,I Påtaleberettiget l henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og
81ote-BjII:rBbJ'

menighedsråd l forening eller hver for sig.

810 ..... '--.., den 11/" 1951.

lllolaø4' Øbn."l ....
Fredningstilbudet modtaqes oq godkendes.

FrednillgsnællllP/ /01' Sorø amt, denU l. 1951
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Justitsministeriets genpartpapir, Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til'udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

J .,.

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

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

sogn.

Køben }
K d't bopæl:re I an . '.

I f ~. .... \ .'
to. - ......

Gade og hus nr.:
<h-to< udan. Rndeo)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredllillfJSllællllet for Sorø Al/lt.
(',o DOlllmerkontoret. Hingsteci.

- .. l

Stempel: øre.kr,

.... - • 'I

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ~- ~ Dda. - .. ~
tilbyder herved som eler af mat~. nr., 7.• fQ~.~....,'" ......

, .
.. II 'A

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 .

... r,ø· "h. '••+ .... .ti.

.... It,
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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 mig.
, ..

Påtaleberettiget l henhoid til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amf og .

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 11/" 195 1.

Fredningshlbudet modtages og godkendes .

Frednillgsnævr;et ror .Sorø amt, den 111.. 195 le
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Bestllllngl-
formular

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

, l

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

eJler (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. l' ting-
bogen, art, nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab lir.
(ø~ld" af dommerkontoret)

Køben }
K d't bopæl;re Ion

Gade og hus nr.:
IhY<>< ddant findes)

Anmeldørens navn og bopæl (kontor):
Frednillgsnællnet for ."l'orø ..lmt,
c/o DOlllmerkontoret, Ringsted .

....•"'....... '"' . - J ~ ... . .....
"_"".~.~ .... J •• ,1. 1,·Stempel:

~,.Ju.i ~. ~ "'i J.J J':l;

FREDNI~GSTILBUD

kr. øre.

l •

~.1.
Undertegnede

,.
'l. I l., 't.

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

på arealerne graves grus el1er anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

1MMxgib_.Mlriiii.~

Itn&e'n & KjeJd ..rov, AIS, K.øbcnlllva



ti: ....... -"..... :".

u ._.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forhgstlibud tinglyses på min ejendom matr. nr.

, .

dog uden udgift for mig.
, ,.

Påtaleberethget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt oq

~lOb·1\tlll'slt,v menighedsråd i forening eller hver for sig.

a1eU.~_._ den 11/ 4 1951.

I'or 81ot.·..,.I' • ...,.81.. 'ft9 Jt__1''' • ..,.u"
, ....

Fredningstilbudet modtages og g'odkendes,

Frednillf/snæll1;et /'01' Sorø amt, den 11/ 4 195 le
- .... -

t ....~. . ..
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cSlot.s- Æ.ie7"!JOy Æy.
Jlots- .!l!it!T!Jhy cS0!ln.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01531.02

Dispensationer i perioden: 19-09-1986



Fredningsstyrelsen

•dal:::; :=:::J:viTii:ldommeren i Næstved
~r.:::c::==::::::::lJ:&Qa;lmzmagerrækken 3, 4700 Næstved

. ,- /s3l13, .

··a"t

Telf. (03) 720662
Fogedretten (03) 738073
Tingbogsoplysninger
kl. 9-72 telf. (03) 737070
Giro 2 05 2695-------- ~·.EDinN GSNÆVNET.

MedtaQet I fredningsstyrelsen
Den 19. sept. 79 86

128(1986. 2 2 SEP.1986

Ved ansø~ning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes

e-----~'edninp:safdelfng den 20/8 1986 har kommunen for SI otsbj ergby me-

=-:.::.=--=-..:...=::;.-=.=:i ~hedsråd anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en nybyg-

=--iij~~2~~ indeholdendp kapel - redskaber og toj]et.

Frednin~safdeljn~en har ved sa~ens fremsendelse oplyst:

at der ansøges om tilladelse til at opføre nyt kapp,l med rum til

----- ---. -----=-~,:skaber og toi l et del vi s på den de l af matr. nr. f a Slots Bj erg-

-- by, Slots Ej ergby, som er kirkefredet , jfr. provst Exner fred-

.---------..:r;.R; tinglyst på ejendo:nInen den 13.10. 1951, at amtskommunen den

.-' . 198E,har meddel t zonetilladelse med bem:l?rkning, at det freI:J.-

~===-~endte projekt kan siges at være smukt gennemarbejdet med stor re-
I

. - ---------=~ekt for den gamle kirkebygning og dens omgi velser , at man ved en

_~ --=·eklagelir; fejltagelse ikke fik videresendt sagen til nævnet um~d-

_____ . ...:...:?1bart efter afsendelse af zoneafgørelse , hvorfor sagen haster, og

ej - ..-.:;det ansøgte ikke vil medføre landskabeligt uheldige forhold".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberetti-

-- o ----::-et af deklarationen om kirkefredning opførelse af det ansøgte byg-

'I ::;ri i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse
I

==========::;d situationsplan.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

år, jfr. naturfredninf>slovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

. -. _--_--:-_:..:JrOverfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 125G København K) af bl •

._, ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra
·------------en dag, afgørelsen er meddel t den påP:;ældende klageberettigede •

...



af klagemyndigheden. I

\ ,~//;"
/Er-i'kl:1

,.1.

En til~adelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.'tEr klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes
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~u".Frede PetersenJe

Frede Peder,en
Borgmt.:Hc:r
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Hashøj Kommune
Teknisk forvaltning
Vemmeløsevej 40, 4261, Dalmose
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