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Spjellerup Kirke REG. NR. /5'~~ 23

I

unie lro %a'Vl!lstrc! ske/hjørne
al' IIIr tiI.skd mod IO~ 15'",
fro kirhJgrJrdsmuren .

•

5,0 190
1:4000

"
Kommune: Fakse 351

" Ejerlav" St. Spje11erup"
"" Sogn Spjellerup",
" •

Dekl~.Kendelse Tir:&,lyst
Matr. nr. ato rato

2 a 13/01-1953 17/03-1953
10 c 9/09-1952 25/09-1952
Gadejord 9/06-1954 11/09-1954

tid-
ligere 4 a 23/04-1951 25/04-1951

1:20.000

F. P.U. j. nr. : P. 1261 Reg. nr.: 351- 7
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Fredningstilbud.

Undertegnede gaardej er Gunner Bek Peders<en
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 A

af Store Spj eJ11erup by Spj'ellerup
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: d'en nordvestlige trekant ar m.nr. 4 ~ - øst

ror Spj eJ!.lerup kirke - af'græns-et saal.edes:- mod nord og vest ar 'Sogne-

v-ejen rra Store Torøje til SpjeJll·erup og i vinkelben 40 m mod øst og

30 m mod syd.
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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

~~x~xJxlP3[DOttx:m

For fredningen kræver jeg )ngen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l. J! af Store Spje.llerup by og sogn,
idet fredningen egsaa er gældende for sener€ ej~re at ejendommen,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

Spj eII:erup menighedsråd hver for sig.

Spjellerup den 23/4 1951.

Gunner Bak Pedersen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 2',3 4 1951

Hay-Scbmidt. Johs. Niels-en.
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i Afskrift.
Matr. nr. 10e St. Spjellerup
by, Spjellcrup sogn.

,I Fredningstilbud.

J

. ( 1- J/q ~Y'))J..o
Stempelfri i h. t. § 33 0/
i lov nr. 140 7/5·1937.. /~ 'JA

Undertegnede Vemmetofte kloster
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 10e

REG. HR. /~11"

af store-~pjellerup by Spjellerup
at lade~~ifaPti~JIl:~ ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

;Q8'I~~~klW@SX~~ :

l. Arealet mellem den nuv~rende hospitalsbygning og 3pjellerup kir-
kegårde veBtre mur,

U~~rnngefJ·~haF}~~~ :

mm må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på
areale*ne graves grus eller anl1tinges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Ejeren M forbeholder~ig dog ret til al have en række højstammede træer attlende
l[.;ngsfornwvnte ltirkeglirdamar.

2. p~ den øvrige del af matr. nr. 10~, må der ikke opføres højere
bebyggelse end den nuværende •

.-'1

For fredningen kræveJ)~ ingen erstatning. må uden udgift for ejeren
Jq)NCtiJ(ØaUll1li.:(cQ~~avenstaaende fredningStilblld)fi"n9lYSesfå æilt ejeft8l"lft matr. nr.10e af store-Spj ollerup by upje lerup- sogn,

o

idet fredl1inge~ gældende ~ for efterfølgende ejere af ejendommen, :øq~~K~
lIIXiK,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådsl«'eds og
SpJellerup menighedsråd hver for sig.

,
, den 195

Direktionen for Vemmetofte .idelige Jomfrukloster
Ve[ilmetoftepr. Fakse, den 9. september 19,2.

F. E Reventlow. Chr. Moltke.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 20/9 195 2

/ V. Gjørup.

Hay-Sehmidt. Johs. K~istoffersen,

Naturfr. N. Pl'. A. J. Nr. ~0I1s/.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 20, Store-Heddinge købstad m.
den 25. september 1952.

Lyst. tingbog bd. Spje11erup akt:skab H nr. 548.

E. Vindfeld t Harhorn.
os1l.

/ M.L.EVH
Afgift: § 14 II: 2 kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Natnrtrt:=\rlningsnævnet tor , den /7 oktober 1952.
Præstø Amtsraadskrøds ~/ ~ {f

/~~idt.

\,
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AFSKRIFT

REG. NR. /s-~~ (z J/v ,~'/

~ -5Y
Matr. nr., Gadejordsareal under ejerlauget

Store-Spjellerup by,
Spjellerup sogn.

Anmelder:
Naturfr ..dnlng........
Przslll ; mtsnadskredl.
Domln 'lontoret I Store-Heddlnge

K E N D E L S E •
afsagt den 9. juni 195~

angående fredning af gadejord ved Spjellerup kirke i Præst~ amt.

øst og nord for Spjellerup kirke i Præstø amt er beliggende
et gadejordsareal under ejerlauget Store-Spjellerup by, Spjellerup
sogn. Gadejordsarealet er.afsat på et kort, som er atgxudfærdiget

, af landinspektør Wanning af Køge, og som vil være at vedhæfte nær-
værende kendelse.

På fredningsnævnets for~nledning er der rejst spørgsmål.,
om fredning af fornævnte gadejordsareal således: Arealet må ikke
bebygges, og på arealet ml ikke anbringes transformatoDstationer,
telegraf- og telefonmaster o. lign., ( bortset fra de til kir-
kens og præstegårdens brug fornødne master), skure, udsalgsste-
der, isboder, beboelsesvogne og genstande, som efter fredning s-
nævnets opfattelse er skæmmende. Arealet må ikke beplantes på en
sådan måde, at udsigten til og fra Spjellerup kirke og kirkegård
efter fredningsnævnets opfattelse hindres. På arealet må ikke gra-
ves grus. På arealet må ikke drives nogen virksomhed, som ved
røg, st~j, ilde lugt eller på anden måde kan være til ulempe for
Spjellerup kirke og kirkegård. Påtaleretten har naturfredningsnævnet
for Præstø amtsrådskreds og Spjellerup menighedsråd.

Den 9. juni 1954 har fredningsnævnet afholdt møde ved Spjel-
lerup kirke, hvortil indkaldelse er sket ved bekendtgørelse 1
Statstidende nr. 46 for den 29/5 1954, i Østsjællands
Folkeblad nr. 242 for den 28~5 1954, i Østsjællands So-
cialdemokrat nr. 122 for den 29/5 1954 og i Stevns Avis nr.
86 for den 28/5 1954, hvorhos sognepræsten, sogne- "lJ

rådet og amtsrådet er særskilt indkaldte.
Mod fredningen er ikke fremsat indsigelse.
Idet bemærkes" at Spjellerup kirke med nærmeste omgivelser

skønnes at udgøre et område af den i lov om natu!fredning nr. 140
af 7/5 1937 § l, i begyndelsen, omhandlede art, og at de øvrige
kirken nærmest omliggende arealer i væsentlig grad er fredet ved



deklarationer udstedte af de pågældende lodsejere, samt at
den begærte fredning af fornævnte gadejordsareal som et led
i fredningen af kirkens omgivelser skønnes at være af væ-
sentlig betydning bl.a. til sikring af udsigten til og fra
Spjellerup kirke og kirkegård, vil det fornævnte gadejords-
areal i henhold til nævnte lovs §§ l og 13 være at frede
som foran ånført.

Efter omstændighederne vil der ikke være at udrede er-
statning for fredningen.

T h i b e s t e m m e s:
Det ovenomhandlede gadejordsareal øst og nord for Spjel-

lerup kirke i Præstø amt bør fredes som foran anført.

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen

Johs. Nielsen

~kr~tens rigtighed bekræft~
-:-.----..- ------N.turfr·dnlng'n ....... --- _---

Præst" mtsraad~~!'~ds.-------;denl. o\lN~u:>.,.
~romerkOll"lOiet I Store-Heddlngca

Hay-Schmidt.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 20, Store-Heddinge købstad m.v.

• den 11... sep. 1954••

Lyst. Tingbog. Spjellerup Bl. Akt. Skab I nr. 21

E'og-Poulsen
cst.
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