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REG. NR. IJ~/

Fredningstilbud.

Undertegnede Jens Petersen af Keldby Søndergård •
tilbyder herved som ejer af matT. nI. 5a

II, af Keldbymagle by Keldby
.' at lade nedennæv'nte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

e)
""'~ 1rænsend~/OP til det nordre og vestre skel af Keldb~ kirkegård.

Arealenle beskrives såieåes: en bræmme på 10 meters bredde langs med

Fredningen har følgende omfang':
Areale~ne 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 /orbeholder mig dog ret til at den nuværende bebyggelse må bibeholdes,
vedligeholdes og fornyes. Itilfælde af opførelse af nyt stuehus, skal
dette dog opføres i en afstand af mindst 8 meter fra kirke~s skel

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

5a af Keldbymagle by Keldby sogn,

r ~det 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.Keldby
, den 28 /9 1951

J. Petersen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsr~dskreds, den 29 / 9 1951

Johs. Kristoffersen. Alfred Bendsen. Hny-Schmid t.
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la og lb Xe14blae&!.
bi. Jtel1bl sogn.

Stempe1fri i h. t. § 33
j lov Ilt. 140 715-1937••

.' .~:.4. ........ ",..

D e k 1 a r a ~ 1 o a._...-- ....---
und.rt_cøea. ..p1ihe4srå4 tor ~61dbl aoaa lRdiAr ~erY.4 ~d.r

forud •• tD1n.g af klrk ••lø1aterle'. approba_10ft" t.1a .... '~.. 4-

aiftl af nedennævnte arealer at d.n præl'le.be4.~ 1 &elii, tllbe-
rende eJendom ••tr. nr. l~ og 11 1eldb,••a1. bI, i.ld~1.01A.

l) På. 4en del at metre Dl". l,!. der 11gSel' DO". for a) .. r.'
liDl. fl'a 1,14_, kirke.lr.. 814•• tl1.8 bJ.r.a. ~ a•• t,41ia."

, ,

facade at b.blseelaen pA ~en til prli8teeraboaet urent. tor~t.r-
,b'a,
b) denne bebl~&.l.e. Bldtacade, o) eD ret 11al' tra aaDA ••• ,••• ,-
,A,lc;e;ebJørne 1 118tlls retnll'l&til det nor4veøtli •• akelbJ •.nae ~

d8J1 .'111&e 104, at Ølator.nr. ll" pi hyil1tet areal ,:rea"~lrt ..
og denne. torpaatersard be&le med blgn1DCer~ ,Ard.placla Ol -,.e er
beliggende, ml der 1kke føre~a&e8 ~ beb16cel •• , oablSalnc .11er
$ilblSn1ac - herunder anbr1~elee øf akure, boder, beboel"8Yosne,
tranetormatorøtat1oner, master~(bortBet fra 4e t1l ejend ......
'raa a04.~dlgemaster) og li~nende - uden sam'Jkk. at .e4eaa.ynte
tl'edUD&8UVJl.

dl,2) PI den .yri~e del at matr. nr. 11 Dl der ias-Dal.d. tore•
••se. bebyggels8 - herunder anbri~elGe at akure, bader, beboel-

~ ••••ogne. tranatoraatoratat1onmr, ae.tar (bort.et t.- de tor e3---

7
/

4ol'lUleubrq 118d.8a41,8 ma."r) 08 l1p_
3) Den 104 at Ilatr. nr. ll. l1li011 Ussel' 1l0r4 ~or Xeld" 1t1l'ke-

"1'4, os GU All er llb.blIC". III ikke beb,.",... PI. 104c1•• iii

tranatol'Mw.a.tlo-ikke anbl'lag8. akara, b04er, beboelse'.OIB.,

/O~7Jo~'Naturfr. N. Pr. A.J. Nr. Iff/'IQ.".
'~ -r ~ .. ,



Ol 11p_. l.' '-3·. t, .t.oo"'Okltd'UtlÅ ,~
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Det tiltræde-s, at nærværende fredningsdeklaration tirtg~yses
a bsom servitut stiftende på matr. nr. l og l af Keldbymagle

by, Keldby sogn.
Kirkeministeriet, den lo. september 1953.
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P. M. V.

~

Deklarationen modtage" og ~~., ""'" 2111'1"'10

NaturfredningsnæVDet f6fd~~11 .._..
Præ. AmtsraadskredS. /I-4iJM ~ - ..t~'!At-1
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REG. NR. ~J./
A F S K R I F T

nr.: ~8dejords8re8ler under ejerlaup'et
Keldby by og sogn

8tempeJfri ih. to § 33
i lov nr. 140 7/5.1937 •• Anmelder:

Naturfrednlng.nævnet for
Præstø amtsraadskreds.
Dommerkontoret IStore-Heddinge

af~a,t 'en 30. 4eo. 19;)
.ftG~e~eef~ednlng et ga4ojordcareal ved Keldbl kirke.

grue olle.l.' in~bl"in;~e~tral1r,:orma.to.('~~t,·.tl()n~r. telefon. og telegrt!t.

Uf.lt41.C o. li~n. ( ol.,r·t.f~{~t1'ra .:0 til :k1:t"k~:.~ brug n,~dV6nlt11ge __ ter).
i N 'kure, thha.,lb~~et~(1~!·t1Hh{Jc.~:'l·t bc}b;,)~l;:;:;evo,.,:'..J og ef tor n..\;ynt;te Q)fat-

Ikp'lfi~ltul~ ~'kal i:orv tag~s på e.n 8~dan l1i~de.a i, \4d~io tf.~n tre amtø-

...e lendl·..\H)jGtl til ki1.~}w ()~ kl..rko:;~rdE;'n efter n~vnot.t~ t.iløn lkkli.. ~~u-erefh

/I :').1,. 2l:t:t.J.Etl'.ne r.ltl ikke Ul·.,L'\tl:$ nQ~~:l vi:z:."k$ombed, .:.Oll! V'~,; :;.-'6t i'l'tOJ t

ildo '.u..,;t ::lle;.." p~ anc.'h.~r~m4u.e ~:rt:tl u1e~pe fOl' ~·:.elabl klJ'lte og kir-

, kef;llr{'t.

~".I,':,: ri

kirke. r~'Vortil 1r.c1J.:'1'1,ftelaoex- ,;kct v~d bokt:'lL~lt,~el~el:"fl l 5'tstr:zt1dende nr.
215 !C3' I.'!en 14. d.m., 1 ;!cnc ;'\01kob10\1 U.l". 290 tor don 12. d.a. 08 1

~.ne 1:8gbl~dU~. 292 tor den 12. P.~.t hvorhos e~enepr.sten, lognerAdet
I.

og amt.~.t.'i.d(;t et" 6~re'k11t lndl:e.ldte.

Naturf.c. N.l::r. A. J. Nr. V'lU'J.~~ (f~~~r3)



1,1 Mod fredningen er ikke fremsa~ 1nde1gelse.

'

Idet bemærkes. at Keldby kirke med nærfeste omg1velsef sk0nnes at
udgøre et omrAde af den i lOT om naturfredning nr. 140 af 1/5 1937 § 1,
1 begyn~cloon, omhandlede a~t, og at d$ øvrige k1rken nærmest omliggen-
de aret~ler i "llæeent11gt omfang er fredet ved deklaratiQner, udstedte uf

de pAgæl~ende lodoe3ere. samt at den beg~rte fredning af.fornævnte to
8a4eJO:t'(1~;~.Il.·ealel· som et led i f'redn1n.:~enaf k1rkens omg1 ..elser ekennes
at v_rG at v0u~nt11g betydning tor sikring at udsigten til og fra Aeldby
kirke o~ tirke6Ard, vil de fornævnte to gadejordearealer 1 hEnhold til
nævn~e lovs J~ 1 og 13 være at frode Bom anført i fornævnte fredninJs.

ttbegWr1ng af 18/6 1953.med tilføjende; 8t de nuv~rende master m~ bevares .
.Lftcl" OmE:toon<11gho(lel'ne vil der ikke Vf$re at betale erstatning for

tredninz~Qn.

T h i b e $ t e m m e s:

Le ovenornhsndl~de to ,~f~dejo:ra;·r.;reD ..et" ved j.~eldblkirke bør frede.

\~ eom toran ~ntørt.

,,~

,-
\1.. '" ,

~ ... <f~ \

'~ ,~

(t~" \\
'I>

'I

\
\

;4l,
I

l)

,;.'

Johs. Kristoffersen.

Alfr. Bendsen.

Afskriftens rigtiglled bekræftes.

1.' oktober 1954.
/"

,,;<:/ " .'".
./:<.• ,."t' /_~~ I'

HaJ-Schmidt.



'c I s·o
E
E
o:.
•
•~
c,
>

"o~
••c
~ •
<; "•· ".- o•u •

••

-•
••

=
"

,..
,- ~o• a• ~c.c

S(eå~ClLå/ (2 cb n.e'rfl allQlUne skel v'!je Hi V

samt anglune md( forhold h~rtll men lkke

ved md! o(ltagel /ul/cortl"t

!l'lqu"st
xenD/P.L. .."" 0/ .Jo cf2-~.1 7 d z J. -I":> - I qS 3

"
,d !

-"-.,

•-

tin,9lyst
d 11-/0-/951

"

Fe/ "'"Tedrod /a-r-ve a/Z.9u"'n".e
§'ade/ordsaJ'"eaL e-/reæd
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Afgørelser - Reg. nr.: 01721.00
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UDSKRIFT Modtaget i
Skov- og NaturstyrelsenRECiNit 112\ ·00

~5 JULI 1998AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMT

Den 29.juni 1998 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, donuner Ulf Andersen

Fr.s. 7/98 Ansøgning fra Dansk Golf Design om dispensation fra
kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 10/9 1953 til ænd-
ring af Møn Golfbane, matr. nr. 1 a Keldbymagle by,
Keldby.

Der fremlagdes :
Ansøgning fremsendt af Møn kommune den 23. april 1998.
Tiltrædelseserklæringer fra lokalkommiteen af Danmarks naturfredningsforening,
Keldby menighedsråd, Storstrøms amt og nævnets øvrige medlenuner. I de to
sidstnævnte erklæringer bemærkes, at terrænændringen er oppe på 80 cm.

Da nævnets formand ligeledes fandt, at det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål, gav nævnet tilladelse til det ansøgte.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år, jfr. naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 3.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes
for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kbh. K af den, der har ønsket
fredningsnævnets afgørelse og de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndig-
heder m. n.. Klagen indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt,
Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. Fredningsnævnet videresender klagen.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan
tilladelsen ikke ydnyttes, medmindre afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt
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formand

•

Udskrift er sendt til:
Møn kommune, Miljø og teknik, Storegade 56, 4780 Stege
Dansk Golf Design, Kronprinsessegade 2, 1306 københavn K
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, j.nr. 8-70-51-365-78-1998, Parkvej 37,
4800 Nykøbing F
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Lokalkommiteen for Danmarks Naturfredningsforening, vi Ole Meyer, Slothøjvej
15, 4780 Stege
Keldby Menighedsråd vi Svend Skov, Klostervej 8, 4780 Stege
I(nud Steen Jørgensen, Grønsundvej 245, 4780 Stege
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby

•



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Fax: 99685202 
  Mail: kili@domstol.dk 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 10. juni 2009 foretoges på dommerkontoret i Næstved af formanden for Fredningsnævnet for 
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, dommer Kirsten Linde 
 
Fr.s. 13/09 Ansøgning om dispensation fra kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 10. september 
1953 til opførelse af et nyt menighedshus ved Keldby Kirke, matr.nr. 1a Keldbymagle by, Keldby. 
 
Der fremlagdes: 

1 Ansøgning af 5. februar 2009 med bilag fra Keldby-Elmelunde menighedsråd ved arkitekt 
Søren Blicher 

2 Skrivelse af 3. marts 2009 fra Vordingborg Kommune 
3 Skrivelse af 30. marts 2009 fra Miljøcenter Nykøbing F. bilagt mødereferat af 7. juli 2008 
4 Udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg 

 
 
Formanden bemærkede, at sagen har været forhandlet med nævnets øvrige medlemmer, Edith Marie 
Rosenmeier og Jørn Klemmensen. 
 
Da ansøgningen vedrører kirkerelateret byggeri, der er afstemt efter fredningens formål og da det 
ansøgte vil medføre, at den samlede bygningsmasse reduceres, er nævnets medlemmer enige om, at 
det ansøgte ikke strider med fredningens formål, hvorfor der gives tilladelse til det ansøgte. 
 
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år jf. naturbeskyttelseslovens § 66, 
stk. 3. 
 
 
Kirsten Linde 
formand 
 
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for 
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens § 86 
nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for 
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. 
 
Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen 
ikke benyttes, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet. 



 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr 
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af 
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 10. juni 2009. 
 
 
Kirsten Linde  
formand 
 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Ole Meyer 
Vordingborg kommune 
Ansøger Keldby-Elmelunde menighedsråd v/ arkitekt Søren Blicher 
Edith Marie Rosenmeier 
Jørn Klemmensen 
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