
01741.01

Afgørelser - Reg. nr.: 01741.01

Fredningen vedrører: Nordrup Kirke

• Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 23-10-1951, 21-11-1951,
20-12-1951

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. ~~/ /7 , ,

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelseej og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr,

1 (udfyldes al dommerko%ref).oa21t.ti ..... _
Købers }
K d't bopæl:re lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet tor Sorø Amt.
c/o Dommerkontor(>/, Hings/ed,

Stempel: kr. øre .

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som eJ~tw:d""" tø n~ ... as ~ ......

I. ... ti ". t~ .., .. 8tIØA
at lade nedennævnte areal af ovennævnre matt. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

1. gr_......... ~p1'" _ r.~.
a. Gt U'M1 d p~~* .led ~ Jd.ItIIIø __

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. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-

""""-;;;--__ -+-~.&J:l.tY-fJ'~ndegenstande.



F9wedningen kræve~ ~ ingen erstatning.
lltt;l..fM..~er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

1•• a1t.~tw __
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

.............. _ Jl...aJ_enighedsråd i forening eller hver for sig.

den 23 / Jt195 le e-,
•-,
e

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredning.mævnet for Sorø amt, den a a. 195 L

_., ..
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Be'Jtillings.
rormular

.D

REG. NR. //Y'/ /?'
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
, (adJylda al dommerkOfltoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 2 a,

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting- aatø
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Køben }
K d't bopæl:re Ion

Gade og hus nr.:
(hvor sAdllnt findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'/'dllillysnæll/lel for Sorø 1\/111.
c/o lJo/ll/llerkonlol"rl. Hillgsl/'d.

Stempel: kr. øre,

. . .
.p R E D N· I N G ·S·T I L B U D

UnderteqneQe
lard.Q.1IØt~ø'''l ... 80pnt4

tilbyder herved som ejerafmaf'f." nr.

2 •• 1~0%4l'u» IW. i}jo~dl'U!Pøatu .0_. .
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

481;kol.uQ:IIlU'i1l.høMN ar.al .. , eta qØ,,,",, W k1Tba.e!ll1ø-

llIlU'ØD, 1».cluai:" 1sw1aolJgcma abUp1a4a. - ..... ~
by,jØl'4 ved O~~8A -,U 1W:k.fm.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må Ikke

på arealerne graves grus eller anbrmges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o, 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

".Mlt. MIl,~~ "'U es .~
.t.....W ..... JIIII Jaa ... ,... en. te-
barMlJJ.aa .4 tl'e4B1au~.
,Jenseø & Kjeld9kov. A/S, KøbenhavD.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligshlbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.
j

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

,
l l'OZ'dZu,p den 211 U1951•

.uoran~ •• ~ S-. 'øea4~.».S.Y.
·aldI .1. J.JI ....

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

PrednillgsnælJllet (or Sorø all/t. den 11 /lJ. 1951.
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BestllJings-
formular

D

J '- - '
i

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

14'_.14_.~_1kø~
" Kreditors l fI1tIII!l

Akt: Skall nr.
(w(fylael al dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de søndcnydske lands-
dele) bd. og bl. l ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor ddsnt findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FJ'l'dningsnICl1llet (Ol' Sorø :1l11t.
c/o DOlllmerkontorpt. Hingst/·d.

Stempel: kr. øre.

FRED~INGSTILBUD

Undertegnede
bMtJI>e1ea to1' iiø4lN» :r...... 4J1rsalmø

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

14 t.lA c, ,I,IO~IW.~ ..... ~
at lade R€deTlI'H~'ll:te "Fe"l El! ovennævnte· matr. nr. frede.

Arealerne besknves således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grU$ eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og elter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

I,' Olv' ~ forbeholder ~ dog ret td -at

-';U4e1ø al fU....
~ .... Ccw.o,ti'tøn1M af .. let ,••• .,. !'_ ....
...... lta.. ~l.

Jensen & Kleldskov, AfS, København.

tl,'l j
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forliqstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

14 f ~ U .f i,OI·~t1I.l ~. ~8fIklr ....
dog uden udgift for mig. ..'

Påtaleberettiget l henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd l forening eller hver for sig.

den /
2Q

195
Ja l

k.I~ ø"etf~
Fredningstilbudet modtages og godk~.

Fredningsnævnet {Ol' Sorø Ol/lt, den / 195
lO &I I.
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DISPENSATIONER> .

Afgørelser - Reg. nr.: 01741.01

Dispensationer i perioden: 23-11-1988



*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

-o •.':- __ '~"'J.'"'.oJ'-U 0/7 Y/ooIO
/ I /7 REG. NR.

li // / Teif. (03) 720662
,! FOl1edretten (03) 73 80 73

NB8HGAAHLI.. o
BWl\ S. -rJIodtaget I g ogsoplysninger

Skov- og Naturstyrelserl. 9-12 teif. (03) 73 1010
2 4 NOV. 1388 Giro 2052695FREDNINGSNÆVNET

F. 146/1988. Den 23. nov. 19 81

Ved skrivelse af 14 og 15/9 1988 har arkitekt Hansen & Flye
Jensen for NordrupØster kirkes menighedsråd anmodet om nævnets tilla-
delse til at udvide kapelbygnningen på matr. nr. l a Nordrup by, Nor-
drupøster, der er omfattet af deklaration om kirkefredning, tinglyst
den 18/6 1954.

Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling har den 24/10 1988
• oplyst:

" Ifølge deklarationen må arealerne bl.a. ikke bebygges eller beplan-
tes med hØjstammede træer, og der må ikke på arealerne anbringes efter
nævnets opfattelse skØnhedsforstyrrende genstande.
Kirkeministeriet har imidlertid taget det forbe~old i fredningsdeklara-
tionen, at sålænge det pågældende areal administrere af de kirkelige
myndigheder, træffer kirkeministeriet, dog efter indhentet erklæring
fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplacering af bygninger på præste-
gårdsjOrden og tillige om selve byggeplanen for disse, for så vidt byg-.i.. ningerne skal benyttes til driften af præstegårdens jorder, til brug
for præsten eller i det hele skal tjene kirkelige formål.
Udvidelsen af kapelbygningen opføres som en forlængelse af denne og
udføres i tilsvarende materialer - facader af gule teglsten og med rødt
tegltag.

Amtskommunens fredningsafdeling finder herefter intet at bemær-
ke til opførelse af udvidelsen som ansøgt, der ikke ses at være i strid
med den ved fredningen tilsigtede beskyttelse af kirkemiljøet".

Under henvisning hertil indstiller nævnet i henhold til ki~ke-
fredningsdeklarationen, at udførelse af det ansøgte byggeri i overens-

•stemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse med situationsplan
Mifj'Øministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F.. lit, -3 em:

Foto venter
10/< ..•



•}illades af kirkeministeriet.

•

,
KIrkeministeriet
Frederiksholrns Kanal 21
1220 København K

Gunnar Hansen

•
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