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Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04

Fredningen vedrører: Ørslev Kirke

• Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredninasnævnet- 23-10-1951, 09-11-1951

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR. "7'7'/ .o
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
JA .t øa:tJaV Øl' te ~. (ud/Yldes.a! d()1llmerkontoret)

Køben }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredllillgslIælmet ror Sorø Amt.
c/o Dom/llerkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
<

tilbyder herved som "",m.. 4G:v-1etj.lU1 HN"

M e. _al .. b.1 0& ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

t.n ø_l, Wø ~. ~:dGI.· en 1llot~ 8140 .... f1a ......

I ~ 1Ib1..... 1I0S'4 ---- af: -~

I

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



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

JA. .t it.n1" .. oe ..,..
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den /
:t) lo

195 .......
~,.:
ti'

.", e:~.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet ror Sorø amt. den / 195. ~1 10
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Bestll1lng ••
formular

D

REG. NR. /)~/.,l) ,.t
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, sk.adesløsbreve, k.vitteringer til udslettelse

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

46 It. øli:U-V ~ 0& aop.
Købers }
K d·t bopæl;re 10rs

Akt: Skab nr.
('l'lfyld., af dQlIlm.,lwnIø,et)

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

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sldant findesJ

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredni1lgsnævnet ror Sorø Amt.
c/o DOlllmerkontoret, Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
• hIuIa~Ø t1u.lJ i"Jt~ .t~~'t~

tilbyder herved som ejer-armatr. nr .

• 6 ~t 1it~.1.•• 1n, 04 ..Op,
at lade nedennævnte arear af ovennævhte matr. nr. frede.

Arealerne besknves således:

1. Ha"ft lJul:l66eu4e ~n :re»: 1I:Ukc~ ..... ft..øu.~
beboeh •• bwh

a. Ha..- be~en4 •• -.dø fo. ~. _, ,. .......
bebo.le.~hU8.

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-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

.............. bPo"'$bM
40& :lJdua ....... ~ .. J$ __ •

lenaen & K,eld ...kov, A S, København



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

46 " t'l"1t:WV br..r Q~ aoaU.
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

!UD10Y den 2~ / J.o 195:L.

lLt:~ :.'C tu.L· 1'<: ":(,':1'_

• Fredningstilbudet modtages og godkendes .

Fredningsnævnet {Ol' Sorø alllt, den

U
/ 195
10 1.:

Ull;~u rUtC1"'UGft

:Ci.1I!.
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FREDNINGSNÆVNET>
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BestlJllngs·
formular

D

REG.NR. ?~2J Ul-
f II I ",~ ,I

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

j~l~Y 1V Oij .....

Købers }
Kredltors bopæl;

Akt: Skab nr.
(øc(fylde~ al dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter) JA 4,

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant hndes)

, .
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fn'dllillgsllæl1l1el for Sorø A.mt.
c/o DOlllmerkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Underteqneqe
IOJ:'C10·'4 "('I) ·uc!'4':;'

tilbyder herved som ejer af matr. n1',

Arealerne beskrives således:

u't. Wiitl.Jm.J U45 UO,,~ W~~:li;~U Q~ b;~'fG~ DI". 1
bol1.&,:;,;~nl1e <::i;teral.

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. L, skure, udsalgsstecier, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

~""ei+.h""'o:l1ld~e;;;r;-;:;m:;:l;:;g-:d;:ro~g;:;.-:r;:;;eJt~·tiiil=d~L~
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For fredningen krævef teq ingen erstatning.
VI ~er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på æifi ejsRQGæmatr. nr.

JA. _. baJ.~ft l\1 ~ • .,...
dog uden udgift for ~

Påtaleberettiget l hen~~!ende er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd l forening eller hver for sig.

den / 195
kJ»al~v 2:' J.o 1.

~a1e. aQgn$~A4 pr. if.~.4. flU lØJ.
L~~ulJ....

Fredningstilbudet modtages og godkendes .

Frednill!lsnU'l1Ilel /01' SOl'ø (IIll t, den I 195
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01741.04

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04

Dispensationer i perioden: 01-02-1984 - 27-11-1986



UDSKRIFT . REG. NR. liY/J)
)

'-

AF

PROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR

VESTSJÆLLANDS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 19 84 den l. februar foretogfredningsnævnet,beståendeafformanden,
civildommerErikB. Neergaard,detamtsrådsvalgtemedlem,gårdejerFolmerNielsen,
og nedennævntelokalemedlem, følgendeåstedsforretninger:
F. 222/1983. Sag om opførelse af en tilbyg-

ning til Bjergbakke børnehave
på matr. nr. 14 z 0rslev by,
0rslev, der er omfattet af de-
klaration om kirkefredning ting-
lyst den 18/6 1954.

Der fremlagdes ansøgning med bilag, ialt 7 stk.
Mødt var det lokale medlem af nævnet, gårdejer Hans Due Ander-

sen, for Vestsjællands Amtskommune Mogens Berthelsen, for Ringsted kom-
mune Willy Larsen og Søren Hansen, for Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite Hans Lehrmann, for ansøgeren bestyrelsen for Bjergbakke
børnehave formanden Bent Christensen, medlem af bestyrelsen Claus
Gøtzke og børnehaveleder Margit Bennedsen samt arkitekt Bent Sørensen.

Ejendommen blev besigtiget. Nævnets formand forelagde sagen.
Det blev konstateret, at den ansøgte tilbygning vil v,ære læn-

gere fra hegnet mod alderdomshjemmet end det eksisterende udhus •• Ud-
huset blev ansøgt flyttet til en placering parallelt med og mod skellet
til alderdomshjemmet og længst muligt mod kirken.

Vestsjællands Amtskommunes repræsentant henviste til den afgivne
udtalelse.

Ringsted kommunes repræsentanter havde ingen bemærkninger til
det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings repnæsentant fandt ikke under
hensyn til kirkefredningens formål at kunne anbefale det ansøgte.

Nævnet vedtog som påtaleberettiget af kirkefredningsdeklarati-
onen at tillade en tilbygning tii· børnehaven med en placering som an-
søgt. Endvidere tillades en placering af udhuset som foran under mødet
ansøgt. Endelige bygningstegninger og beskrivelse .af byggeriet må for-

•



,-,

~ inden dets opførelse forelægges nævnet til godkendelse. Samtidig må
tilsendes en situationsplan med bygninger og udhus placeret på ejen-
dommen.

Sagen sluttet. f
Folmer Nielsen. Erik B. Neergaard. H. Due Andersen.

Frem-
sendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes, til

Fredningsstyrelsen, 1256 København K,

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsruzv~et (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den på§ældende klageberettigede •

.~ - ...

e'
e
•

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndig!ledem .

r~~DNl:'-l('lSNÆVNeT
:OR V-::STSJl::U-ANDS AMT
~Yi:)LIGE FREONINGSKRi:DS

NÆSTVED

, den 17. februar 1984.
.,

'-- -,
-, .,

Erik <-B.l NeergaardJ.......,/~
~--~



_, Frednin~S1~n

, Civildomm~ l.Næstved ~~R.e Slromagerrækken 3, 4700 Næstved
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17Y/lJ

eRIK 8. NEEHUAAHIJ

Teif. (03) 720662
Fogedretten (03) 738073
Tinghogsoplysninger
kl. 9-12 teif. (03) 73 1010
Giro 2 05 2695

FREDNINGSNÆVNET
Den . 27 .nov.

MOdt<19Gt I frednlno~stvrel~en

F~39/l986. 2 8 rwv. 1986
~iI frAdningsregi:steret
tI' orientering ~-e -.f'G ~~.-(

Ved skrivelse af 4/9 1986 har kommunen for 0rslev Menigheds-
råd ansøgt om nævnets tilladelse til udvidelse af et eksisterende
udhus med ca. 21,6 m2til ialt 39,2 m2 beliggende på umatrikuleret
areal 0rslev by, 0rslev.

Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling har den 6/1 1986
oplyst:
"Udhuset og udvidelsen ligger på selve kirkegården, men taget på ud-
videlsen får udhæng over naboareal matr. nr. 25 h smst., der er om-.
fattet af deklaration om fredning af arealer ved 0rslev kirke.
Udvidelsen agtes foretaget ved en forlængelse af udhuset med bibehol-
delse af nuværende husprojekt og med udførelse i tilsvarende materia-
ler, gult pudset murværk og med afvalmet tegltag.
Amtskommunens fredningsafdeling har herefter intet at bemærke til om-
bygning og udvidelse af udhuset som ansøgt, der ikke vil være i strid
med fredningsdeklarationens bestemmelser".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
lomaf den omhandlede deklaration, kirkefredning, at udhuset udvides som

ansøgt i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse
med situationsplan.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5

år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København~K) af bl.a.e ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 ~ger fra den

). J29 J

Miljøministerie1
~.nr~E. .f'/2 - 3



da~, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede •
•En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

ttEr kla~e iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af klagemyndigheden. ~

-k ~

fr---J~ ejdi/r't1 k') L 1tFl.,,-j ~
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Gunner Hansen
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Ringsted Kommune
Teknisk forvaltning

_100 Ringsted
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