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Undex-tegnede g&a~deje~, sognetoged F~ede~ik Valdemar Pete~san,
Sonnerup, erklærer he~ved, at de~ paalægges ejendommen matr. nr•• -a
at Sonnerup by og sogn tølgende se~vitut:

Det areal, der ligger melle. kirkegaarden og vejs, der tø~elt
torbi transtormatorstationen, maa ikke bebygges.

Paataleberettiget er tredningsnævnet for Roskilde amtsraadskrede.
Sonnerup, den 31' oktobe* 1949.

Frederik Pedersen.
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Atskrittens rigtighed bekræftes.
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Undertegnede Rye-Sonnerup sogneråd som ejer af den umatrikulerede
grund umiddelbart øst for kirkegården i Sonnerup erllærer herved, at der
pålægges ejendommen følgende servitut:

Ejendommen fredes.
Det er forbudt på denne at opføre bygninger af enhver art samt

at anbringe skure, boder eller andre indretninger, der kan virke mispry-
dende.

Arealet bør slvidt muligt henligge med en smuk og skønsom be-
plantning (park eller anlæg).

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds.
Rye-Sonnerup, den 8-11-1949.

Albert Christensen. Marius Petersen.
Vald. Andersen. Peter Jensen. Morten Kristensen.
Julius Olsen. Thorvald Larsen~ Søren Sørensen.

---------oOo~~-------
Afskriftens rigtighed bekræftes.
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at
forhandlingsbogen for fredningsnævnet for Roskllde am'srådskred' m.Y.

====-
År 1954 den /7 k)

nr. 9/49-7.
\)lev i

Fredning at e' umatrikulere' sade30rd.are-
al Yed Sonnerup kirke

afsag' sålydende
kendelse.

Ved Sonnerup kirke er beliSSende e~ umatrikulere' la4e~.rd.-
e,treal (trekantet), afgrænset mod nord af matr.nr. 5-a af Sonnerup
b1. Kirke Sønnerup 80ga, mod øst og syd at matr.nz. 5-0 ~~a.es mod
ves' ,at klrkeglrdsmuren, 8åle4e81O. d~'te areel er in4'.snet på ved-
hættede kopi at matrikul.kortet med rød'_

I lorblndelse med den almindells. tredniøa at omgivelaer.e
ved de dansk. landsb1klrker er der af tredningSDayne' re~.t .p.rsaaA1
om trednins af det nævnte. areal, der lkke er matrikulere', og 80a aa-
tages at tilhere Rye-Sonnerup soanerAd, for derved at hindre, at der
på arealet opferea bJgninser, skure, boder, transtormator"attoAer,
anbringes 11a- eller telefonmaster eller livrigt noset, der kan virke
skæmmende for kirken eller kirkegården.

Den 8/11 1949 har ovennævnte sognerA4 und~rskreve' deklara-
tion om, at arealet fredes, og den 29/8 1951 hu Roskilde _'add
godkendt denne deklaration, ao. imidlertid er afvist tra tingbosen,
da udstederen savner tinglyst adkomst.

lor at sikre trednlns ved tln&lJBDiAl har fredDiAgsDævae'
4 . ~re2st denne 8&1 og har 4eA 27/S 195' afholdt •• de ,.ed Souera, lE1rke,

hvortil indkaldelse er sket ved bekendtgørelse 1 Btat.~id.ade, ao"
kl1de Dagblad. Roskilde Tidende og Roskildt Soolald ••otra' do. 14/8
195., hvorhos præeten i RI., soeneride' og Roskilde ..t8~4 er •..-
skilt und~rrette' om m.de'.

Mod fredninge. er ikke treasat indsigel.e.
Da Sonnerup kirke 118 a ærlll.,e"t.olllg:1vel ser ak..nne. a' 1ldsfilre



et oa~'dl at den i lov oa naturfredn1ng at 7/' 19" § l 1 belJade1 ••A
omhandlede art, da de -.,.r1S'klrken nærmeø' ligsendl arealir 1 Yæsent-
llg sra4 er fredet ..ed frlv11l1se overenakomster •• d lodøl~eral, OS
da fredningen at det fornævnte areal som et lid 1 tredDiac at ki~kln.
omgivelser økønn.e at .,.areat yæsentllg betydnins tor s1krlA1 at klr-
kene og k1rkeSården. nuværendl amukke bellgg.Abel 1 land.b,bll1.~et.
vil de' fornævnte umatrlkuleredl sad.~ordlareal 1 henhold tl1 t.r-
nevnte lo.,..ti l og l' .,.areat fred. soa foraatert.

Uader sagen ør der lA1en eratatningspAstande t~e.sa'.
PAtaleberettlget er menighedsråde' tor Rye.Sonnerup BOlnl l'

tredningsnævnet for Roskilde amtsrAdekredl a. v.
f h i b e 8 t e a • e ••

Det fornævnte og beskreYnl uaatr~kUl.rldl cadl3ezdøarea1 .,.ed
Sonnerup kirke b_r frede., sålede. a' der ikke pl dette al opt.re.
bygninger, skure, boder, transformatorstationer eller 11.. eAdl, I~
heller anbringes telefon- eller llsmBster eller overhovedet vel de"e
toretage. noset, at hl'ad.art taalynelku, ,der kM 'flrke øDaaendl for
kirke. eller kirkegårdea.

PAtaleberettlget er menighedsrådet for a,1-Sonnerup eosal Og
fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskrede m. v.

Aage Schmidt. J.Martin Jensen. Oarl Lars •••
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
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