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Frøslev Kirke

200m.
1:4000

Kommune: Stevns 389
Ejerlav : Frøslev
Sogn I : Frøslev

Matr. nr.
Dekl./Kendelse
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Fredningstilbud.

Undertegnede tømrermester Viggo Hensen,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6,a

af Frø slev by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr . .frede.

øg sogn,

Arealerne beskrives således: En bræmme på 20 Øl lang. Frøslev kirke-
gård. vestre mur~

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, beboelsesvogn e og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

~Mx~Jd!d , .
4-

l

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

6,a af Frøslev by og sogn,
idet fredningen er gældende for mig og e~terfølgende ejere af
·Jcfr~8JWD~~~ft for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
menighedsråd hver for sig.

Frøslev ,den 25/4 1951

v. Hansen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes .

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 25 / 4 195 1

Hay-S chl11dt
Jobs. Kr1stoffersen. Gunhild von Kottwitz.
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Fredningstilbud.

I tJndertegnede Poul Frei tag,
, /

tilbyder. berved som ejer af matr. nr. 6a
. ' II

af Frøslev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne heskrives således: Arealet mellem den nordre mur af Frøslev

kirkegård og de nuværende bygninger på matr. nr. 69

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ~~~, 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

6a af Frø'slev by og sogn,
idet fredningen er gældende for mig og efterfølgende ejere af
~~l\M~l't for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Frøslev menighedsråd hver for sig.

Frøslev 'den 25 / 4 1951.

Poul Freitag.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 25/4 1951

Hay-Schmid t.

Johs. Kristoffersen.

Gunhild von Kottwits.
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Fredningstilbud.

Undertegnede barone sse Gunhild v. Ko"ttwitz.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7a

af Frøslev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: a) den del af 7a som ligger mellem den
nordre jK% mur af Frøslev kirkegård og matr.nr. 6a ibd. b) den del
af 7a som ligger øst 10B syd ~or nævnte kirkegård og udgør en
bræmme af 50 meters bredde umiddelbart op til kirkegårdens hen-
holdsvis østre og søndre mur.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at anlægge frugtplantage på. aresJ.erne•

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

7a af Frøslev by og sogn,
idet fredningen er gældende for mig og e~terfølgende ejere at
ejendommen
dog uden udg~t for mig.

Påtaleberettiget j henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Frøslev menighedsråd hver for sig.

Frøslev.den 21 / 4 1951

Gunhild von Kottwitz

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den -15 / 4 19!i.

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen
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Udskrift
a f

forhandlin~sprotokollen for fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds.
---0000000---

Matr.nr. 63 b Anmelder:

Frøslev by og sogn. Naturfredningsnævnet for Præstø
amtsradskreds.

stempel- og gebyr fri
i h.t. lov 140/1937.

F r e d n i n '~ s t i l b u d •

....... -

Undertegnede sogneråd for Fr'bslev kommune
r

tilbyder herved som ejer af matr.nr. 63 b
af Frøslev by og sogn,
at lade ovenn,cvnte matr.nr. frede.

Fredningen har følgende omfang:
~re31erne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer,

og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformator-
stationer, telefon- og telegrafmaster o. lisn., skure, udsalgssteder,
isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrren-
de genstande.

Den bebyggelse, som nQ forefindes pa ejendommen, må bibeholdes.
Ombygning, tilbY8ning og nyby'snin.";m:} ikke ske uden at bebyggelsen god-
kendes af fredningsnævnet og menighedsr:'l.det.

ior fredningen kræves ingen erst3.tning.
Sognerådet er indforstået med, at ovenstående fredningstilbQd

tinglyses på min ejendom matr.nr. 63 ~ af rrøslev by og sogn, idet
fredningen er gældendo for også efterfølgende ejere af ejendommen,
dog uden ud5ift for rådet.

Påtaleberettiget i henhold til loranstående er fredningsnævnet
for Præst0 amtsrådskreds og l!'røslevmenighedsråd hver for sig.

Sognerådet for Frøslev sogn, den 8/5 1951.
Poul .ireitng. Christense HaJ.1GCn. Olav 8.asmussen.

Frederik Jlsen. Chr. H:msen. Vend.



- 2 -
Fredningstilbudet modtclgcs og ~odkendes, idet bemærkes, at Præstø

amtsr~d under 4/8 1951 har godkendt tilbudet ved en påteg~ing på en
genpart af dette.

~reuningsnævnet for Præstø amtsråuskreds, den 20/8 1951.
Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.
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Matr. nr.; Gadejordaareal under e~erlauget

Frøslev by og eogn4
.Anmeldu;

Naturfrednlngll\lllVlMlW
Presto amtsraadskredS.
Dommerkontoret IStore-Hedd'n~e

atøa&' åea 9. J\Uai 19S4.
~0llciø ft'Odulaa lit &a4oJol'4 v•• t"Qløle .. klJ'k. l?""" ... ,.

I
I

I
I .

\lød .l'llbln' kirk_ 1 ii'r'l:iH)'e alAt III.&"b.U.U ••• e' ..... ~.".....

u.al udel' itJu'ltwo." Lrl"oelt/1'1»)' Cljl80,n, .bytU., aJ'Ml •• øt •
... ,6 01; k.lr\, ..... 1" ",cU'oilI'111S'" at landU.'lI:k' ... ~........ Ilt
1..... 04 øoa 'fl1 'ni"•• t v,Abarh unllr.nd. t.. e.1•••~iA foranledD1nC .t tre4Dlaaøn••n.' .~ ... ~.J.t..... ..al
.. tr.drUq al ..a".Jl,lJ;dlularta1.e' tøl.\l"o.. Araal_' iii Utk. ~AI ,.. " ar.al.' .. 1". ;.Dbrl11I•• t.'an.loN4lton.Uoa.',. Ml.t ...
et \til.L~&.r ...~I11•• lI.r o. UllJlh ( ""' ... , 1'1" cl. til kiJ'it ... -J'III
..4.~h~16e~ •••r ),økwz_. u'••l~••ted'~' la'-,..." '.-..1....
YOOAO Ol ~e~.'aa •• , .om .t\er tr.dA1D4.~D' ••• ,ta".I•• er
.k .. _It~h Ar.alo, .. ikll.. bepJ.aa_•• pl lA "4_•• " •• tc'.
'11 0& t~ tr••l.. klrke 0i klrkv~Ara .t'.r t 1D6....a... tp-
tat'_l•• h1adr... ~, az.~l.t al ikke ~~.v••• ~. Pi areal" ..
Ikt•• rlv•• n.OC" V1ftaO.:dld, •• v.~,·",."J, l1d. 1..' tU.e1'
Jl IlD'''' al4. kM V:lil'. '11 tal.pe tor u:'•• l'" Jtl.... 0&......
_I.ri. l'l~a1iU·.'''.A hlU' nat.w.-tr.draln"Sl'WV1.Ut' t•• Jl'ftllI',. .. '1d4a-
år". o.; !!.' l"'t.!.i... .Cllnl~)led.&rt\4.

i/o. t. Jwd. J.9~4 hu lr,,4D1ll.!-,au'ølul' .ftlol4' .. d... te ,...
.1" kiriL., .11"'01'\11lnJktild'l •• ti!1" ake' .ud Mkf.\ntlta.:Nl ••. 1
....,.Ucl(.Ad.u. 46 r.1' .'D 29/5 1954 • lo .. t-
aJ.tlaada folk.blad n~.242 tor d'D 28/5 1954 • l ....
aJ1I11uACl.,soe1a14øoltr.' n..r. 122 fol'4_ 29/5 1954 'tJ

.. l G,•••• Avl' Dr. 86 t.~ deA 28/5 1954 I •

bYOrt~8 .O&u.p~••\.D. eo~n.r'••' og ~m\8I"4., ., ••r.kll' tfttkal.' ••
M04 tre4Aln&M fer Ikt. t.ref.ll'.' J.ad.i&.~ ••
U." b_m ••• at $1"1».1 ... kirke CI.a -.ra.. "•• 1lI1.~.1'

auaa.•• tit Ud,.æ- ••• nl"&l•• t 'en. :L l ,n4Dt ....._.
J.q at 7/~ 19:1' ',l, .......,u.d.l.u, ulQcll , o•• , ri-
•• h••l" Ur_ ~.,* .•• U d. 8I'Ml "eD'U, .-
h-M •••••• fl...... I'...t ... r, ." 4"•• 1' do 11. l ~ø.,
... , .~t... .,..... tJ'HA1q at Ce<ioJoI'Q...,..l., , 1.. l

Naturfr. N. Pr. Å. J. Nl"f fJ'jp fy ( tIz· f0f n )

t



tl'~" at k1rkde ."iv.laer aklllU1•• e, .~,.. af •••• tl1&
b.~dD1 .. bl_tl. '11 eUu'ina .t u4.1&.~n 1.110& tie UrJlUm o,
kil"kIl&Al'4a11. -vU &le' tOl'J1~vn'tili ,adtJol'd •• .rMl 1 Iw.a.l\old Ul
n.vnte 1098 t~ l o~ l) ~~r. ø' tr*4e UQa ~y~nJor Qnf.tt.

t.lof'tcu: Q1JU'.it;an(U.f~ o\lOl'ft. vil •• 1' 1kk_ '."'11 at ureeS. er-
~'~t.nlna .4;.;)1' .h·~ri~iø",u,t.

r. u.t ov~nQ.n~Bdle4.~.~.J~rd"&l·.alvoJ ql'~~lev kirke i~I'.e'.em' bar ir.d .. eu~ UV.ll~~r ant.rt.

Gunhild von Kottwitz.
.. ..

1
Indført i dagbogen for rptskreds nr. 20, Store-Heddinge købstad

den 3. juli 1954
m.v.

~yst. Tingbog. Bd. Frøslev bl. Akt. tikab I nr. 5

Hay-Schmidt.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

N~~!en IJ oktober 1954~
Pi j'.mpe .i / /~;;L--LL-L-- .

Hay-Schmidt. ,
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Sarah Wung-Sung 
(sarahwungsung@hotmail.com)       
 

 
 FN-ØSJ-43-2017  

                                                 Den 8. september 2017 
 
Ejendom: Matr.nr. 63b, Frøslev by, Frøslev 
Beliggende: Kirkevangen 6, 4660 Store Heddinge 
Stevns Kommunes j.nr.: (ikke oplyst)  
Miljøstyrelsen j.nr.: SVANA 511-00958 
  
I e-mail af 28. juli 2017 har De, som efter det oplyste ejer ovennævnte 
ejendom, ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at udskifte taget. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at de nuværende tage er fra 1904 med be-
tontagsten, som ikke længere er tætte. Det er ikke muligt at skaffe den 
oprindelige betontagsten, og der ønskes renovering med en mat skif-
fergrå betontagsten, som er den tagsten, der kommer nærmest den op-
rindelige. 
 
Ejendommen er omfattet af en deklaration om fredning. Deklarationen er 
tiltrådt af fredningsnævnet den 20. august 1951 og tinglyst den 24. au-
gust 1951.  
 
Af deklarationen fremgår bl.a., at den bebyggelse, som forefindes på 
ejendommen, må bibeholdes. Ombygning, tilbygning og nybygning må 
ikke ske uden at bebyggelsen godkendes af fredningsnævnet og menig-
hedsrådet. 
 
Det fremgår af det medsendte materiale, at Lyderslev-Frøslev menig-
hedsråd ikke har indvendinger til det ansøgte.  
 
Stevns Kommune har ved mail af 28. august 2017 bl.a. oplyst, at det er 
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med fredningsdekla-
rationen, da der alene er tale om udskiftning af tagmateriale med et nyt 
tilsvarende materiale. 
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 22. august 2017 bl.a. anført, at det ansøgte 
efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. 



Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsbeslutning af fredningsnævnets 
formand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det ansøgte omhandler vedligeholdelse af ejendommen, og de ønskede 
tagsten vil i udseende være tæt på de nuværende tagsten. Det er derfor 
fredningsnævnets opfattelse, af det ansøgte ikke har negativ indflydelse 
på omgivelserne og ikke vil være i strid med det formål, som må antages 
at ligge bag fredningsdeklarationen. Fredningsnævnet tillader derfor i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde 
gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso-
ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret 
reguleres årligt hvert den 1. januar.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 



 
 

Kopi til: 
 

• Stevns Kommune (byggesag@stevns.dk)    
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Stevns 
(stevns@dn.dk) 

• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns), 

(oestsjaelland@friluftsraadet.dk), 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk).  
• Lyderslev-Frøslev Sogns menighedsråd v. formanden Preben Tor-

ben Nielsen (lundeg@mail.dk).  
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