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Kommune:
Ejerlav
Sogn

Præstø 377
A11ers1ev ~i
A11ers1ev

Dekl.lKendelse Tinalvst
Matr. nr. dato dato

40 a, 41 nu

41 c og 41a 24/10-1951 1/11-1951
42 5/02-1952 16/02-1952
53 a, 53 b 24/10-1951 1/11-1951
Gadejord 30/12-1953 3/07-1954
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af Allerslev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Stempelfri i h.t. § 33 i lov nr
140 af 7/5 1937.

I

I
I,

Fredningstilbud.

I

i
~
i

I.
('

Undertegnede skrædermester Niels Georg Jensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 40a og 41

;e) Arealerne beskrives således: Et bælte på 20 meters bredde langs med Aller- ,

I·~lev kirkegård s nordre mur og regnet fra denne mur, hvorved bemærkes, ,,~
, ~t der mellem muren og det sydlige skel af matr. nr. 40a og 41 går en . ,
t offentlig vej -

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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrender genstande.

~ Jeg forbeholder mig dog ret til at der på det fredede areal må anlægges

i
almindeligt haveanlæg også med højstammede træer, samt anbringes de for

: ejendommens og kirkens brug fornødne master.
I'

It·"
fer fredningen kræver jeg ingen erstatning.

~det

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

40a og 41 af Allerslev by og sogn,
frednIngen også er gældende for efterfølgende ejere af ejendommen,

I'..
dog uden udgift for mig. .

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Allerslev menighedsråd hver for sig.

Allerslev

Jf. G. Jensen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 2 tf; (o 195 I

Niels Rasmussen. Joho. Kristoffersen. Hay-Schmidt.



Afskrift.

stempelfri i h.t. iøxx § 33 1
lov nr. 140 af 715 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede gårdej er Jørgen Jensen,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 53~ og 5Jo

af Allerslev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

. _ Arealerne beskrives således: Bt bæltei.1 Allerslev kirkegårde nærmeste mure,
~ (~murene og det sydlige skel af matr.

Ir
t-I-
f
1-,

på 20 meters bredde regnet fra
hvorved bemærkes, at der mellem
nr. 53~ og 53! går en offentlig vej.1

Hay-Schmidt. Niels Rasmussen. Joha. Kristoffersen.

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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at der på det fredede a:eealmå være alminde-
ligt haveanlæg også med højstammede træer o~ anbringes de for ejendom- I
mens brug fornødne master. Den nuvær~nde bebjggelse må bibeholdes og ved-

, ligeholdes, selvom den måtte ligge indenfor de~ fredede a b~lte, men ny y
, bebyggelse skal holdes mindst 20 meter fra kirkegårdens nærmeste mure./p

~ For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
J Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.~ .
~.. 5~~ og 53! 1_' af Allerslev by og sogn,

~ idGt fredningen også er gældende 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.Allerslev

Allerslev , den 24 /10 1951.

Jørgen Jensen.

tr-
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ..{ tf/ (o 195 /
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Matr. nr. 42 Allerslev by og sogn. Anmelder:
N8tnrl'r(~~rinr-r-nævrrot tbr
Præsw AUJLhrl.l.&dskreds

Stempelfri i.h. t. §93
i lov nr. 140 al 7/5-1937
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Oline Nielsen.

Deklarationen modtages og godkendes.

Na1urrrp.ridnr.'~nævnet Ibr , den l•• februar 1952.
PræSUI A1Il.~ra.adskreds

HaY-Schmidt. Johso Kristoffersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 23, Præstø købstad
den 16. februar 1952
Lyst. TingbogaBd. I Bl. 92, AktaSkab B nr. 5eo
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantebrev

1.000 kr. til kaptajm Toraen Hage.
E. Schouenborg.

mov.

G. Hansen.
EoS.

l

ti

~

~:
~

(
f

~
1.~1
r

" -
\

f
!

/



°e
FREDNINGSNÆVNET>

" j



.-•

~
I

I i,' Nord

, ....,1, .
•

t & '"

~\

••
"';
,I

f,

REG. NR.I;~ ('1~

l) /

'''/I
"

"

A F 3 K R I TI' r 1
.J: .L

Metr. nr. gedejordsareal under ejerlauget
Allerslev by og sogn

StempeJfri ib. t. § 33
ilov nr. 1407/5-1937•.

Anmelder:
Natu !r dninginævnet for
Præstø ;::mtsraadskreds.
Dommerkontoret l Stor~Heddinge
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OI~ Allerslev '* ·"""1 .. ,.l J' ",,' ..-_....~ "...." '"..I .. " (\I:.
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Niels Rasmussen

Afskriftens rigtighed bekr2ftes •
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Afgørelser - Reg. nr.: 01743.00

Dispensationer i perioden: 05-12-1997



Sk MOdtaget I
ov- og Naturstyrelsen

2 g DEC. 1997
REG.Nit \1L\?· 00'

UDSKRIFT
AF

'FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET
I

STORSTRØMS AMT

År 1997 den 5, december kl. 14.00 holdt fredningsnævnet bestående af formanden, dommer Ulf An-
dersen, Verner Larsen og Finn Olsen møde på ejendommen, matr. Nr. 41 b Allerslev by, Allerslev,
beliggene Kirkestræde l, Allerslev.

Fr.s.20197 Sag angående opførelse af et 9,9 m2 stort
gæstehus på matr. Nr. 41 b Allerslev by,
AlIerslev

e Der fremlagdes:

skrivelse af 7. august 1997 med bilag fra Roskilde Stiftsøvrighed
skrivelse af 13. august 1997 fra Storstrøms Amts natur- og plankontor
skrivelse af 18. august 1997 fra Allerslev menighedsråd.

Foruden nævnte medlemmer var mødt:

ansøgeren Carsten Bønnelykke Pedersen
Frederik Cordes, Storstrøms Amts natur- og plankontor
kirkeværge Henny Johansen, Allerslev kirke
Annette Frank og Musse Jensen, Allerslev menighedsråd
Inger Trevad og Dorthe Nielsen, DN' s lokalkomite for Præstø.

Ejendommen besigtedes og ansøgeren, Carsten Bønnelykke Pedersen redegjorde for det sted på
grunden, hvor gæstehuset ønskes placeret ved det vestlige skel samt for en alternativ placering ved
det østlige skel.

I bt=gge tilt-ælde vil bebyggelsen k0i11rnC til at o\'erskride fredr'...ingslinienved 4
AJ!ers!e,' lrirke med

l,S - 2 mtr.. Gæstehuset agtes udført i træ, der males i jordfarver. Huset vil ved en placering ved det
vestlige skel få udgang mod øst.

Frederik Cordes oplyste, at amtet ikke havde indvendinger mod det ansøgte.

Menighedsrådet modsatte sig, at der bliver givet tilladelse til det ansøgte, idet rådet ønskede frednin-
gen overholdt.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkornite tilsluttede sig menighedsrådets indstilling.
(

Nævnets medlemmer var enige om, at da gæstehuset uden problemer ville kunne placeres på grunden
uden for fredningslinien, ville det stride mod fredningen s formål at dispensere fra fredningsdeklarati-
on af 24. oktober 1951 til en placering af gæstehuset inden for fredningslinien til Allerslev kirke.



Nævnet afslår derfor det ansøgte.

Ulf Andersen
/pj

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgø-
relse samt de 1naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl..

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms Amt, Kirketorvet 16,4760 Vordingborg.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 23. December 1997.

Arnf~
find.

Udskrift er sendt til:

Carsten Bønnelykke Pedersen, Kirkestræde l, 4720 Præstø
Allerslev Menighedsråd, vlLilian Bischoff, Nihøjvej 3,4720 Præstø
Præstø Kommune, 0sterbro 2 - 4, 4720 Præstø
Storstrøms Amt, natur- og plankontoret, Parkvej 37,4800 Nykøbing F, j.nr. 8-70-51-377-39-1997
Skov- og Nawrstyreisen, HaraIdsgaue 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Præstø/Fladså, vlDorthe Nielsen, Hastrupvej 14,
4720 Præstø
Finn Olsen, Hastrupvej 34,4720 Præstø
Verner Larsen, Fanefjordgade 150,4792 Askeby
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