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REG. NR. /?~/4 J3/,
Ir u

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

Akt: Skab nr.
("dJYI~" al dommelkolltoret)

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

eller (i de sønderJydske lands-

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

sogn.

Kobera }
K d·t bopæl:re I ora

. ,

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet fol' Sorø .tlll!.
c/o DOllllllerkontorl'i. /linys/I-d

Stempel: kr. øre.

••
FREDNINGSTILBUD

Undertegne~e

tilbyder herved som e~~~a~~~J:' Y. 2Øf,.ø.

Aredler.fle be:5kI!Ves så1edes:

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 elter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig doq ret til at

1 -, op'" - .. lMMb .... to la.
bø~4e »' anale"B aø4.. 'J.i4~~"'1. .

!4Uisaen _"88el .. 1aDp ".a- All1øIa au .n-.....
:fo:rband.lina .4 ~amuwne'.

Jensen & KleJdskov, A/S, København.

t. o.



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

'1 b, hnD41... b.y og IIO&G
dog uden udgift for mig.

Påtaleberethget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø a~t og ~,f>-
~ I ~an.. åu.ndltN I>-"O~ghedsråd i forening eller hver for sig.

den /
1l'~eDiUa.8 2.1

Jf. Y.h'ua ..

195
10

• Fredningstilbudet modtages og godkendes .
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Fl'cdnin{/.mæv·nct /'01' Surø (lmt, den /
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195
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REG. NR. /?~/tB
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldel al dommClkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor aldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Frednillg.mællllel ror Sorø J/Ilt.
1'/0 ])ollllllerkolltort'i. Ninfjsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegneqe
&'1*" Sa:nvSti Uhrbtl __

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

1et 1• 0& 1f. ~~otu1:WR bi' _ 80p
at lade Fledel'HI'!8vnte iWilill a!- ovennævnte matr. nr. frede.

Aredleme besk:!lves sålede~

Fredningen har følgende om~ ud ~ 4at •
Arealerne må ikke bebygges e ~eplantes meWøjstamm~og tfltMde

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

Jeg forbeholder mig doq ret hl at

.... »" 4tj ....
_ 1I4bll8 -.t1iu ...... to.dWulliral _4 ;fn4fti ,..
SOl:8 &Id.

Jensen & KjeldskOY, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr .

." t".:l't.m
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstaende er fredningsnævnet for Sorø amt oc;r-

menighedsråd-1-forening eller hver !er--.!1g.

I

,I
l

den J.J95

1"
l' ·1r

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

I"
~,
I

",
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Prcdning.mællilct for Sorø amt, den I 195.. .-.
tlJ"bfw .P-t--.~. .J ......

t. •
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REG. NR. ?~~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

AIlt: Skab nr.
(udJy14u øl dommer1«Jntorct)

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

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

sogn.

u.~,ueIW1ø • ..,
O, DØ&1l. Købers } bo æl"

Kreditors P.

Gade og hus nr.:
(hvor ....danl hndesl

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FretillillgsllfClIlle/ ror Sorø .t 111/.
c/o Dommerkoll/orl'l. Uillys/ed,

Stempel: kr. øre.

F R E D N I N G'S 'T I L B U D

Undertegnede
t ~jC;;l,' N1e1s l1fl;Merl

tilbyder herved som ejer af matr. nr. :u. at .~". _ 0& 808A

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
t

Arealerne beskrives således:

u"" ....i~, .~~ 1.1&&01: ;i..u.d.entQ:l" "n a.rn.ara •• , 1M ...... I,b. un
nu.~e k1J'~ •• ,cU.J.ae ~ mU,p ......

Fredningen har følgende om~ ...... Mt .... , ........ J
Arealerne må ikke bebygges~eplantes 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-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig doq ret til at
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forhgshlbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

...
Påtaleberethget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd l forening eller hver for sig.

den /23 19510 Jo.

Fredningshlbudet modtages og godkendes.

Fr('dTlillg.V1læv~et {or Sorø amt, den 195
:I.

t.'l.~ p~tuøfQ
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REG. NR. ?~/~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

Gade og hus nr.:
(hvor så<\nnl flndesl

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

P'redllingsnævnet for :.,'orøAmt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted .

• Stempel: kr. øre.

.. •
F R E D N I N G S-T I L B U D

Undertegnede J~.t.1"-I'...uøø •..,..
tilbyder herved gOl'H sjep af l'J.'}atz.lll.

~
at lade nedennævnte areal ~ gVQRR.;;Ji3'lflte matr. lit. frede.

Arealerne beskrives således:

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

~

å arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
. o.l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-

stvrrende oetlstande -__ ___ _ _



For fredningen kræv4 ~ ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses -rrcr~~~MIs;;J.æ;-rru~'"t'I:1!'o a .

dog uden udgift 1m ....... ~. ,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og ~~

'....a.1aM paatna". menighedsråd i forening eller hver for sig.

'anmAl.. den 21 I 11 195 1.
liOl'c1n.p_t.s--J'ahZldløe aop.•• " pr. 'JU'Ødl... _,~.S.V. ..

J.H_ •
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet {or Sorø amt, den 4!1 / 11 195 l.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser- Reg. nr.: 01741.02

Dispensationer i perioden: 13-10-1988 - 21-12-1995
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Skov- og Naturstyrelsen

'*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

/7'1/ 8
e~~720662

Fogedretten (03) 73 80 73
Tingbogsoplysninger
kl. 9-12 telf (03) 73 1010
Giro 2 05 26 95

BRIK B. NEBl<UAMW

FREDNINGSNÆVNET
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

1 4 OKT. 1988 Den 13. okt. 19 88F. 141/1988.

Ved skrivelse af 7/9 1988 har De for FarandlØse menighedsråd
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en mandskabsbygning på
parcel af matr. nr. l ~ Farandløse by, FarandlØse, der er omfattet af
deklaration om kirkefredning, tinglyst den 18/7 1953 .

I afgØrelse af 18/9 198b har nævnet meddelt principiel tilla-
delse til det ansøgte og nærmere anført:
" Når nævnet senere skal tage stilling til et konkret byggeprojekt,
må det forventes, at der lægges vægt på, at byggeriet placeres passen-
de lavt i forhold til kirkegården og dennes mur under hensyn til den
korte afstand til denne og til selve kirken".

Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling har den 26/9
1988 oplyst:
" Det foreliggende projekt beskriver en bygning på 47 m2, der placeres
så lavt som teknisk muligt i terrænet og udfØres med ydervægge i vand-
skuret, gulkalket murværk og med tag af rØde vingetegl.
Det er således tilstræbt at opnå den bedste helhedsvirkning, og amts-
kommunens fredningsafdeling anser herefter ikke den ansøgte mandskabs-
bygning for at være i strid med den ved fredningen tilsigtede beskyt-
telse af kirkemiljøet".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af
deklaration om kirkefredning opførelse af det ansøgte byggeri i over-
ensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse med situations-
plan

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5
år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

•

}oJ29J Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Foto venter
: __ r- '/1 n '2 Da .."



Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
tt Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansØ-

geren og forskellige mydnigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag af-
gØrelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af klagemyndigheden.

Jefef~ flt~•

•

•

Hansen § Flye Jensen, arkitektfirma ApS
Sofiendalsvcj 29
4690 Haslev



FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

.vloataaer ~
3kov- OCJl\jat~rs!VrelSel':l

:::'KOV- og ~llJa l;.urs l;.y re.l.;;;~lJ
/// '(,,~ /

/ ~rjk ~. Neerq$lllro
I

I
I. 1"7f41.()~

Ringsted Kommune
Bygge- & Miljøafdelingen
Ole Hansens Vej 9
4100 Ringsted

Dato: 21. dec. 1995

Reterence

EBN/JJ
J. nr.

F.73/1995

•

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune har kommunen for
ejeren Edit Larsen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af carport på matr. nr. 1 c
Farendiøse by, Farendiøse.

Vestsjællands Amtskommune Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Ejendommen ligger umiddelbart vest for kirkegården, jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet
af deklaration tinglyst den 16. juli 1953 om fredning af arealer ved Farendiøse Kirke.
Ifølge deklarationen må arealerne ikke bebygges ud over det nuværende omfang eller beplan-
tes med højstammede træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes trans-
formerstationer, telefon- og telegrafmaster 0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne
og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. Der forbeholdes dog ret til at
genopføre det nuværende beboelseshus og udhus.
Carporten, der udføres helt åben i trækonstruktion i mørkebrun farve og med fladt tag med
klare plastplader, ønskes opført bag det eksisterende udhus i forhold til kirken. Carporten vil
derfor ikke få indflydelse på den frie udsigt til og fra kirken, og- under hensyn til den eksiste-
rende bebyggelse på ejendommen - vil carporten ikke ændre på det beståenqe miljø omkring
kirken .
Amtet finder herefter intet at bemærke til opførelse af carporten som ansøgt, der ikke anses
for al konulle i ~lI iJ llleJ rI ednillgens founål"

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den ting"lyste deklara-

tion om kirkefredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l tillader opførelse af carporten med den angivne placering og oplyste farver i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskynelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

"J' '''1 Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.. . , l1e -"'.!;~'._A:'LY";.:.,t.l.~

., __,J \ 2 \ l j\.( - 000 I
~,;.t. nr. I Cl O

Skomagerrækken .:I 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(5372 73 38)



2

Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Jens østergaard Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til:
Edit Larsen, Farendløsevej 83, 4100 Ringsted
Danmarks Naturfredningsforening , Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Natursryrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening vi Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

·f~f~J

•
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