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, . v,o ,_..,1Justitsministeriets genpartpapir.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: tt, ......... ~.I' ~ 1iW,J..~•.
(i Københavnkvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfylåes af åommerkoniorei)

Gadeog hus nr.:
(hvor sådant flnde.)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD. ,

Undertegnede

tilbyder herved sQm ejer af matr. ·nr.

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

Arealerne beskrives således:

1. O'~ lt.:l::oul €.4;i".cutt'. la.'. ~~(b ool~t~1do øy(1, QBt 0lt no;r4 'f~' t"..1r-
WS:.a(4.on ("fo.~:wot o&.1000U:
t10<1 vent at f,'~,~:U~1s1~ot t
fi.lOdo~l n4 r~~tl'"1!~1r:JkQll(;t til r.ntr. m". , l og " til,
.tOOO.æt. a:4 on fluetUui-o 1~'a ~et .nOc:tdwtl..tt"(1) l~,jø,tnfJuf' r.;Ii.t;-. ~.
~ :t& ~o ~t no-x-C til hw"ii1~t~4J.;jctl ~1:iibz;"....I",bllc:.tfr~veml (~ldo~
~.iølll!;'l$Jmvvcj(.'1l) t
$JlDd llO'"~ bo~~~.nGct ~ ~::r;lO vo~,

2. !rolf./}, i:li:;.tr. :nr .. , • c.

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, 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.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

,1Jr~\'b~l den 24 1495 l. e
~ra re. l.r1Øl$fJ~h- •

~,t.11. idet t'et~l(),l.t~ci D.L. '-1·~1 Ølr ~-
ta~"et. \J~ l~toxtten. ~Otrbøn;J~.

Fredningstilbudet modtages og godkendes. '. _.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 24 l$Ø5 1.

•



'-e Undertegnede ~OdO:r VilhC'lm e_
tilbyder herved som, ejer af matr. nr. 4 Ih BrI.J; bY øg 60_

Fredningen har følge de om ng;
Arealerne må ikke beb g s eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

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

----+-teFElP/I'l~~gellLS±aJnde>.."L-_\
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Justitsministeriets genpartpapir.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4: ø.. 1b;:ibi/ 1:13' 0is Gogn.
(i København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfYldes a' dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 8ndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

F R E DN I N,GS,TILB U D

e b~skrives således:

fOrSntte. boby~øJ:eGl'1 på e~t\Umr.1Jt1&n~a - bolt ol1O:r- (tel.dø ..
~t for~tU.() ~d ;b>etUtb~$YnQt .tOt, ~'0rø - enl bQtr'Jl-;;(~le_
v~Qr~ •



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 241 1d-95]..
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Justitsministeriets genpartpapir.

REG. NR. ~y.s /7 ;? L!
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: '4 ~.:1.1.. nr!i~" ~ 'OC OOl;lJl.,
(i Københavnkvarter)

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

sogn.

, Akt; Skab nr.
(udfy/de. af domme,kon/o,et)

Gadeog hus nr.:
(hvor sAdant ftndesl

Anmelderensnavn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede Gi$8oJ.;feU lQ$)stw
tilbyder herved s~m ejer af matr. nr.' , 'b 'b, , o. ~4· b 04 25 1>, ~b"J'

b~' oa SOt!#l

at lade ~ ovennævnte matr. nr. frede .

..

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, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-

----_---+-ic:rrs$l:eJld.!:L.f;ll:enstande.



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

•

menighedsråd i forening eller hver for sig.

nrt\bl den a'Sl ~ 195 1.
!t~

e
e
e
e

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsn~vnet f~r Sorø amt, dent." I 10195 1.
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REG.NR.~fd'~ )
Justitsministeriets genpartpapir.

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: '4. l1~ibY'by ~ ~.
(i København kvarter)

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

80gn.

Akt: Skab nr.
(udfylde. af dommerkolItoret)

Anmelderen8 navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

Gade og hU8 nr.:
(hvor sAd an t flndes)

FREDNINGSTILBUD

e'e Undertegnede G1.ø~fQU1 1Q.oate
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,. 4. n~tu by oa Nø.

at lade ~~~ovennævnte matr. nr. frede.

.. ....,fiJ.

,

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-

.,...,--- -+------""fors.tyrrendegenstande.



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

Fredningstilbudet modtages og godkendes. e
e

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 151~1 1951,.

0:ø;r1. l'kdA5. I .,.,J(J,.

e
e

Fredningsnævnet for Sor~ amt, den 15/11 195 I.
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Justitsministeriets genpartpapir.

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 sAdant !lndea)

, .

4 ,.
I . ,

I '.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD ·

den VØ:st:ror lctr'kedlX'da"l ,1 Drab:,\" 11econd() jord, (iQr b~tea
Gom ,pw."!1.'"er:1ngaple ..do. .

Undertegnede G1sself'el.d JUoster
tilbyder herved sOJll ejer ~,

Arealerne beskrives således:

nr. frede.

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, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

'I

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Dråby den 15 I n.1951.
G. It.lel

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 15/11 195 l.

-. . ~..".' ~
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Ringsted kommune
Byuue- 00 planafdelinuen;:,;:,;:, ;:,

Ronnedcvej 9
4100 Ringsted

REG.NR. l7~6]js/.
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F36i02
Deres J.nr. 2002-044

Den 10. juli 2002

~lo.,. MOdtaoeH
""v1)·. oq N ..., <,

f" ,~~urstyre/seru
,......... ...,
'. ,)

SCAN"NET

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den
21. maj 2002 har kommunen for Bringsted, Sigersted og Gyrstinge menig-
hedsråd ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning af en udlænge i Gyr-
sting præstegård med indretning af nye lokaler for ungdomsklub og nye gra-
verlokaler. Præstegården er beliggende på matr.nr. 1 a Gyrstinge by, Gyr-
stinge adresse Gyrstinge Bygade 37.

Det fremgår af det tilsendte projekt, at der ikke ved ombygningen ændres
ved udlængens udvendige materialer og farver.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Præstegården ligger inden for et område, hvor der den 18. marts 1954 er
tinglyst en kirkeomgivelsesfredning. Imidlertid berører ombygningsprojek-
tet ikke bygningernes forhold til Gyrstinge Kirke, og der tilsidesættes med
projektet ikke hensyn, som fredningen sigter på at varetage."

Natur & Miljø har endvidere tilsendt nævnet fotos af præstegården med ud-
længer, hvoraf fremgår bygningernes placering i forhold til kirken.

Nævnets afgørelse:

Iclet den ansøgte ombygning ikke anses i strid med formålet med den den
18. marts 1954 tinglyste kirkeomgivelsesfredning meddeles der i medfør af
Naturbeskyttclseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til, at der foretages ombyg-
llIng i overensstemmelse med det tilsendte projekt.

Ti!!acle!sen hortfalcl~r såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,



•
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede~g
med lagemyndigheden bestemmer an~ (~J' ...

• / I 'Ii ~
FI~m1i ~~;~~~n \ l D . ø~

d I// If/'
J

•

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge menighedsråd v/Flemming Nielsen,
Sigerstedvej 90, 4100 Ringsted
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

UdSkrifte~_s~'.rig~-ti9ed bekræftrrs.
Dommeren .i ~ I ~?11~~/~0,011 2e( ?

S~nJa, . ikhsen Q
'"---_/ ass. ~ -------
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