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Afgørelser - Reg. nr.: 01570.00

Fredningen vedrører: Bjæverskov Kirke

Domme

Taksations kom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 27 -04-1951, 05-08-1952,
20-12-1952, 25-05-1954

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR. /5/,0

)~/.
( /

.stemp~f'r1 1 h. t. § 33
1 lov nr. Jl.407/5 1937. Fredningstilbud.

Undertegnede ankef'ru K1r stine P eder sen, f'. .1 eJ! søn
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 25,.g Og 24 b

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

sogn,

Arealerne beskrives således: et bBlte paa lo meters bredde l.angs
med og grænsende op til Bjæverskov k1rkegaards søool'e mur•

fredningen har følgende omfan~: I
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammedel træer, og der må ikke på

I
arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfaltelse skønhedsforstyrrende
~~~ I

Jeg forbeholder mig dog ret tiI,at d-er pl.ant-es f'rugttræer paa areal.et.
I
l

I idet

I
for fredningen kræver jeg ingen erstatning. l
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
25,.g og 24 .J2 af Bjæverskov by og sogn,

f'red.n1ngen ~der for mig og efterfØl.gende ejere af eje"ommen~
dog uden udgift for mig.

Pålaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Bjæverskov menighedsråd hver for sig.

Bjæverskov ,den 27/ 4 195 1.

Kirstine Pedersen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 27/ 4 195 l

Hay-Schm.1dt.
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Afskrift.
I

REG. NR. A?O (ttotr. nr. 29! ~J.JVcruitOV b,.
o~ Dogn.

Fredningstilbud.
StempelEri ih. t. § 3~
i lov nr. 1407/5-1937 ..

Undertegnede .lnuu ;~~r~ro thu PedOrDe.t1
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 291

af Dj:.Wtll'd:OV by Bj..4vcr"'li·OV
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Ar~alerne beskrives således; en llr~l1lllo o.L'G~ mo1.cro brodde lullt'O mod
og tir,.)n'loi".,~u 0Al til Lj ...:VU1'tikOV l(irl~,;~~rdo ø~tro !'lur •

fredningen har følgende omfan~:

Arealerne må ikke bebyggesx:lI~n:lQljllHteS;:meBml$tmilLUli:iJlæf'Jt 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 tilXIE.t'or !ll1g 06 ef'tol'.t,,~ondo oJere 01' det
nuvi.ilrende br..Jdueakur på dd6 l'redede aroal ml bibeholdes o~ vedlidtd'lol-
(,OB. men ikke ml 1'o~eG ellor "anupf'øreø '\11 t1lfwlde af ødsl~uel-
AO vod ild. (;lllur olll:r 111..;nendø.

ne til ()jondommeno bruu fornødne master forbeholdes •

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

2~.2 af l1J.-;vt.;rckov by og sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget j henhold til foranstående er fredning:>nævnet for Præstø amtsrådskreds og
~JlDvcrulmy menighedsråd hver for sig.

,den 101 7 195 2

r<tl.u.·gr~tllu Pedorsen.
fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den J / <f 19S-{.

JolUJ. ltr1otorteroen.

Naturfr. N. PI'. A. J. Nr. ~>%7~·1
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Indført i du~bogcn for retskreds nr. 5. Køge købotad m.v.
den 6. l.U~:Ul3t 1952.

~st. 1~n3bogaBd. Bjc.orekov
: I

Hl. 29.ll Akt I ~:;kabG 212.
Anm.: LjendonmonE er pante~ekEt.tK&- og yderligere servitut-

behwftct.
u. J3u,ch.

cot.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Natorrrednlngsnævnet 1br
~ AmLsraadskreds.

• I

/ G.n.
J:horgl1s.

tm.

, 'lJ.n~/.a~ust 1952.

~~UHay-Schmidt. -J
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Afskrift. REG. NR. ~-1"~ ( ;AI~/_ J'f )
HJ~VI':.l:ukov bI t'~"- <J ~J

Fredningstilbud. /'/; 'S:J.
Stempelfri ih. t. I33
i lov nr. 140 7/5-1937 ..

llil: tJ'·. nr. ll!
o..; Ilo~n.

hut.ejcI.' !t. :~.~·~..ril.t..iautlenUndertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. nr. li:

Bjt'!lvc::"~'l:ov OG
af by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Al:t:alerne beskrives sålc:lles: en \:;.1;'.,.), ..716 u1' 10 m~tt.l·b Ll't-;~iuu lUJlI.;a mud Ol;

"l'..lJltSt.dl110 ni; 1.11 !.)j.evc.1:~jkov k11'k~.c.:f.\.rda astl'c mur •

.....
I

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges l?ftW'~lelP\W~~, 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 ti~ tor mig B Od t:lttcrrøl~onde eJure at

h&ve en bebYt~CJluepå. dot t:rodedo arool, hvilken beb.vggelee dog 1kke

m~ v.ore lJ0Jcre end 2,2:; ID, I'(J~nQt .fru terrwn t1l t~et8 øveJ,"cte. :.:.nd-

videre tortalJoldoo de til cJondO:llI11tmo brug fornødne maGter.
'~t

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
l..ll af .lij...V...l·"l~OIT by o~ sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
DJ..;veu.i.Ov menighedsråd hver for sig.

D3~v('r['1!:ov , den 16 11 1952

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den J Ic! 195~

Joho. Krictotterscu.

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr. ~.};/;9,!J-1.
4W\
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Indført 1 dSJboJcn for rutckreda nr. 5, Køge købotad m.v.
den 6. uuguot ijS 1952.

lojst. ~1~bog; l.!d. Djeverakov Bl. lo!! :lkt.:Jkub G m nr. 116.

An.m.: c;jondommøn er panto- o~ yderl1gere servitutbehæftot.
Afgltt:l: !~14·; 2 kr.

G. Ruch.
C3t. / G.B.

Thorsl10.

Afskrlftens rigtighed bekræftes.

Nstotf'n!M1n1ngsnævnet Ibr
Præsta Amtsraadskreds

den~! -august 1952.
h
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tit,. , ..". nr. ::t:J.!1
'o;,lJ o...),.~n.

A F S K R I F T Naturfrf'dnlngsnævnet for ( t 'l-/ '
LlJ!lNt1 t·, ,v..ov Præstø' mtsraadskreds. / 'I - ~ I)

F d' rIb d Dommer"ontoret I Store-Heddinge!
re nlngsl U. Sumpelfri ih. t. § 33

i lov nr. 140 1/5-1931 ..

Undertegnede ptlJ'6Jo ...o !·t ~tlJ)~) Jo),~t..;t)nO(ln
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

,,~~~

I ..J/ '. I 0l
, \. / /J

REG. NR. /6"';;0
af .bJ";W{Jl<..~.I;OV ., by Q:4
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, nr. frede.

sogn,

Arealerne heskrives såledt:s:

'r

'r,

fredningen har følgende omfan~:

Arealerne må ikke bebygges eller eeF.'8Ates lfIeti 'Wittllfllfletie træer og der må ikke på
. xx:~,t;...",:~~:tX'JtXX· XlOt;!XXU1Qt .

arealerne graves grus eller anbrmges~translOrmat6rslatToner, ~leleron- og'Ielegrafmaster o. hgn.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande .

...Jeg forbeholder mig dog ret HI at-

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstaaet med, at o~enstaaende fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

;.!;;~ af IlJ J):..or:.:!~~ov by Bj.mrCl".okOV sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

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

1lJ ,ltJ'oJ l;l~.t::;0V'

, den l~!/ 7 195 2":1j..;...v I., .~;(.OV ~

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 195 Dl

Naturfr. N. Pr. A. .J. Nr ~~./'a t."I



•

.-,
: Indført i dagbogen for retskreds nr. 6, Køge købstad m.v.

den 6. aug. 195a.
'Afvist fra tingbogen, idet Hans Jørgensen ikke st!r

anført som ejer af matr. nr. 25 ~. Bjæverskov.
G. Buch •.

cst •
/ Thorgi1s.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. " Køge k.bstad m.v.
den 1. aep. 19~4.

~st. Tingbog. Bd. Bjæverskov Bl. 2, ~ Akt. Skab E. nr. 21,.
Anm& ~Jendommen er pantebehæftet og lder11ger.

servitutbehæftet.

R. Ole Sørensen
afgiftsber.Jn. / ~orgils.

Afskriftens rigtighed bekræft.B.
Naturfredn1ng snævne t for
Præst. amtsrådskreds, den 22. espte.ber 19,4.
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~ Naturfr"dnlngsnævnet for (Z 7/

I18tr. nr. 29.1 H.1lMorakOY A F S K R I l!' T ,Præuct ,mrsraadskreds. l( '5
bI 04 BOp. Do ~'Fredningstilbud. mmer ontoret IStore-Heddin::

. ~tempeJfri i bo t. §g~G. NR~JR/O
• -~' l lov nr. 140 7/5.1937.. ;i.~

j'/) {'If
Undertegnede BJfterøkO'f' Jcommwae •• 4 80p8rAd... \ /\ ....J li

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

af al)o B~..yer8Jl" by JJ~II'9.r.kO'f'
at lade n"edennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således:

Hele aroalo~under metre nr. 29a
f1lbudet toru4e~tter amta~14.te øpprobatloø,

r
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 skønheds-
forstyrrende genstande.

~~

Meater tl~ elektrlcttet.le4nlager forbehOlde' laaø" 8St.Y.~lftt
40& kun 1 een re~te.

r

r-o
For frednmgen kræv" ingen erstatning.

!:IognerAd.. er indforstået med, at ovenstående frednmgstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. 29,2 af IJWyer8Jli:OV by BJ_Verako'f' sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsråds-
kreds og BJlØVcreko. menighedsråd hver for sig.

JJ~v.r8kOY 8oøøerA4 . den 16/7 1952
BJevereKOY eogn.zl4

pl'e BJlIYerekO'f
P.e •.,.

Jul. H.1t.
øarJttIbI.lItIUte.uøllIUiWt ........

GodlE.na.e..
}aNS'. al'l'.rA4, ~.Jlll. 4.o .....a- 19'2.

".ohllaana

Naturf'l'. N, Pr. A. J. NI'. ~~9!:;/
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_\' , 1
, ...Dek1ørat10DeD .04~~. 08 godkend•••

laturtrednlUS8AM'lIettor ti. ~q~~ ~ II? ~",(,Pr.ete .~.$rådekre4e I l/r .

Indført i dogbogen tor ret kreds nr. 5. Køge købstad m.v.
den 17. opril 1954.

Lyst. ~ingbog Bd. BJæverskov Bl. 29~ Akt. Skab G. nr. 135.
Rstsanm!.Brkning.

R. Ols Sirenesn. / Thorg11s.
• •••••••

Afskrift.na rigtighed bekreftee.
den 0~1'7~Y

Natarhan1ngshllJfll8t Jbr h J

Præstø Amtsraadskreds /"//~~
Hay-So.bm1dt.

.. l
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'"1-, 'Matr. nr. 28~ Bjæver-

skov by og sogn
A F S K R I F T REG. NR. /.:1")'0

Fredningstilbud. StempeHri i h. t. §33
J Jov nr. 140al 7/5.1937 /.

1!J /
ved sognerådet // .~Undertegnede Bjæverskov kommune

tJibyder herved som ejer af matr. nr. 28 ,2

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

sogn,

Arealerne beskrives således: Hele arealet under matr. nr. 28 b
Tilbudet forudsætter amtsrådets approbation.

r~ - .

1
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 skønheds-
forstyrrende genstande.

Maste~~~~~:~~~ger forbeholdes langs amtsvej en,
dog kun i een række.

Endvidere forbeholdes ret til, at det på ejendommen beliggende
sprøjtehus må bibeholdes og vedligeholdes. Det må ligeledes fornyes,
såfremt bygningens karakter ikke i væsentlig grad ændres.

-.......
For frednll1gE'n knpveS ]llgCmgcn crstatrnng.

SognerådetJIX( er indforstået med, at ovenstående frcdmngstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nI. 28,2 af Bjæverskov by og sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift

for rg:ix. sognerådet.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsråds-

kreds og Bj æverskov menighedsråd hver for sig,
Bjæverskov megneråd

, den 8 / 4 195 3pr. Bjæverskov

Jul. Helt.

:f~m~~
~~~~~~ixxxxxxx~~

Præstø amtsråd J. nr. 17.5.52.
lo. apr. 1953 God-

I \j.' .'.. .J.j I 65/1951.



·kendes.

Præstø amtsråd, den 30. april 1953
Wechselmann

Fredn1ngstilbudet modtages og godkendes.
Naturfredriingsnævnet for
Prwstø amtsrådskreds, den 25/5 1954

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen

Indført i dagbogen for retskreds nr. 5, Køge købst~d m.v.
den 26. maj 1954

Lyst. Tingbog. Bd. Bjæverskov Bl. 19 b akt. Skab I i 484
Ejendommen er yderligere servi tutbehæf.tet.
Udskrift af forhandlingsprotokol forevist.

R. Ole Sørensen

Afskriftens rigtighed
Naturfredningsnævnet for
Præstø amtsrådskreds , den

beltræftes.

,-
I

/0;; 19 s'y,'

t /E~:;;:./~~t::./"--t.~:::-...-L-.A.-'I..----L....-1L.....A~

Hay-Schmidt. -l

e,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01570.00.

Dispensationer i perioden: 13-08-1992



/ REG. HR.
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKlWE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53651068

Den 13/8-1992
FS 70/92

Herr
Bent Hansen
Ringstedvej 513
4632 Bjæverskov.

C~FI H)1\1~,
ti, u' jr.~I !Ip I iI HJ. . ,

Ejendom: Matr. nr. 29 ~ Bjæverskov by, Bjæverskov
beliggende Ringstedvej 513.
Skov bo kommunes j.nr.: 29-b Bjæverskov.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/267/3-92.

Ved brev af 2. april 1992 har De som ejer af den ovennævnte e-
jendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en
carport på 35 m2 på et areal, som er pålagt en deklaration ting-
lyst den 6/8-1952.hvorved en bræmme af syv meters bredde langs
med og grænsende op til Bjæverskov kirkegårds østre mur ikke må
bebygges.

Fredningsnævnet har under en besigtigelse konstateret, at det
vil være muligt at opføre carporten andetsted på grunden. Under
hensyn hertil findes der ikke grundlag for at meddele den ønske-
de tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages
til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen. (Det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen .

•~'j'
j', ti J(Jminh;t~'ri(!t
"k,', .ov- og NaLurst.Vl'eL'1ell
J nr. SN l~h 13-00~
Akt nr.,.3



Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen REG.NR. l 570,00
Kontor Reference Dato Journalnre Landskab KAP/SUN 28. oktober 1992 SN 1211/3-0026

Bent Hansen
Ringstedvej 513
4632 Bjæverskov Kopi tit orienterin~

Vedr. "klage over afslag på ansøgning om tilladelse til at opføre carport.

Fredningsnævnet for Roskilde amt har den 13. august 1992 afslået at give tilladelse til
opførelse af en 35 m2 stor carport på Deres ejendom, matr.nr. 29 b, Bjæverskov by, Bjæver-
skov.

Denne afgørelse har De påklaget ved skrivelse af 31. august 1992. Naturklagenævnet har den
15. oktober 1992 videresendt Deres klage til Skov- og Naturstyrelsen til afgørelse.

Carporten ønskes placeret på et areal, som er pålagt en deklaration tinglyst den 6. august
1952, hvorved en bræmme af syv meters bredde langs med og grænsende op til Bjæverskov
kirkegård s østre mur ikke må bebygges.

Formålet med fredningen er således fremover at sikre oplevelsen af kirkegården som adskilt
fra bebyggelse.

Dette formål underbygges af dekiarationens ordlyd, hvorefter det eksisterende bræddeskur
"ikke må fornyes eller genopføres i tilfælde af ødelæggelse ved ild, alder eller lignende".

På denne baggrund og under hensyntagen til muligheden for at placere carporten andetsteds
på grunden stadfæster styrelsen hermed fredningsnævnets afgørelse.

Denne afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mdr. efter meddelelsen
af denne.

Med venlig hilsen

·~(jJrF1
Kopi til:
Fredningsnævnet for Roskilde amt
Roskilde amtskommune
Skovbo kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Skovbo

Postadresse Telefon Telex Telefax

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm 45 76 53 76 21 485 NATURE DK 45765177
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