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FREDNINGSNÆVNET>



•'

REG. NR. //j4r
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(uc{fv1des af dommerkootoretl

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

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

sogn.

-og .... Købers }
K d't bopæl:re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet, tor Sorø 11mt.
c/o D011ll1lprkol1torpl. Ringsted.

Gade og hus nr.:
(h.... sådant flndesl

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ~J'U :l!.bøna14 _ ••
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

3 -, V•• i...l« ... _ -e $op..J
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

ae" UMl. 4e~ l.t.sg.r 1aldeJtt@ en tlfe'btMt AI 4 __ ær tI'a
k1a'.keabde. ~lcd•

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., skuret 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.

J -t V."'knhY V fIS ~~,
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 1'01' Sorø amt, den 24 Ile 19~.

•e

'.



(

•

REb. NK. ~/y.:>r ? aj.~ /
II "~!('] " I

,r/ 'J ~~I '

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 b!. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
40,. Ve1ter1!'!.. lJ,. O.! .~. (ucifyldes af dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet {Ol' Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Hingsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

UndertegneCie

tilbyder herved som ~~~~~'Pr~. JCa~ I....

••• V......... ,.." .........
at lade negeRRe917Ateareal at- ovennævnte matr. nr. frede .

~
I

Fredningen har følgende omfang:
, Arealerne må ikke bebygges~r ·hep•• h~~i~.e~ »'å.k~U-

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



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

"et•• l" .~ menighedsråd i forening eller hver for sig.

'e.t-.1"" den MIle 1951.

~l.""
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frpdningsnævnet for Sorø amt, den M / ... 1951.

•



•

REG. NR. "/}(Jrx' i/- __

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,

80gn.

Akt: Skab nr.
(u4!Yldes af domme,lrontoret)

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes!

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø ilmt.
c/o DOlllmerkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede Ve'tterele'Y-B.. 8.... ' ..
tilbyder herved som Qj~r af mah ...-Ri':-

at lade nedennævnte areal af €l'lOl.:m.E}@"tlt@ ~..-AA-frede.

Arealerne beskrives således:

dem kouunu t1lhftcm.4. &ad..e~od, cl.T••• b:raa44ammen"8" fo,..
ld.rk~4.D 1 V.tt.rfill ....t But areale" •• t for k1rkeg4rien .. 1-
lem.matr. nr •• 0 og ko_1ll.tev.~_ -74 1w~tor.

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-
forst rrende genstande.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses .på..mift-eiendom-m~fH'.- -

dog uden udgift for ~ .osaeri4*t.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

T.tter.lev 80gns
menighedsråd i forening eller hver for sig.

'.tt.r.l .....
den / 195

24 1. 1.

Ole Jakobe eD

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredning.mævnet tor Sorø amt, den 2. / 10 1951•

.. •

";;
/
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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. '?y.rP ~),
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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
llU1.fvldes af dommerkonforetl

'I -1-.... --.. .,.. ,....,...-.-.......... Købers }
K dot bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hyor sådant Andes)

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

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
' .......1... _~.~ ....tilbyder herved som ejer -armaTr. nr .

.1.t ''',,14ft., og ....
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

~~'.trdtll .. haft Oii &'Ø.,W. ~ 0& ftd ~. ~~t

iaolul_ arMl.' W4Ø4~ W t~

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

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

...-;-----+--k:u:sJt.}r.J:rerldfLJ;llen,-"-"-'st",.a....n-""!d""e'---. _



I For fredningen kræver~ ingen erstatning.
V I ~r indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på ~matr. nr.

dog uden udgift for ~ •• IlSCh .........
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

..............~. ,. _ ...... lfØf f~f1g eller hver for sig .........
la den, /1I19}.,...,~---~ ......:iU. O .ilMl.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den, / la 19\.

••

r.lf.E., '
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FREDNINGSNÆVNET>
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REG. NR. ??'~# . -,
1/

Justitsministeriets genpartpapir.

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

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

sogn.

(udfyldes af dommCikontorct)

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl H.deo)

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

FREDNINGSTILBUD

i!:B: herved so:n ejer af matr. nr.

at lade_ ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:
;XW=c:Ø=IW~:K"

følgende omfang:
~~, beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. l., skure, udsalgsstederj 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.

4 a, 1h.~b7 b~ Ol! 80Ø

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 71 4 1952

'fUh.t.øe.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 1/-4 195 l.

••



-r_ ..et H. ~.c....._n. ~1""_d.1 A/. .ta"n."'.. n..... lrl-II

Udjcerdige/'seu J;t'u)'lj n.
I

I, ~

'1errain af:

Ullerslev By.
Uf/enslev J0972.
lTzngstecl HBrred

SoT' o· Amt ,

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrlkelv •• enet de(:~mber 1951

~ . r:.:--
) .

MAIforhold 1 :4{'(lC 300m;
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01745.06

DISPENSATIONER>

Afgørel-ser - Reg. nr.: 01745.06

Dispensationer i perioden: 27-01-2003 - 23-06-2005



Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

•- Arkitekt Johs. Møller
Nørregade 18
41 00 Ringsted

se ,".~.--""'"-ET
..... _- ..... "il

•• Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den
13. januar 2003, har De på Vetterslev menighedsråds vegne ansøgt om næv-
nets tilladelse til ombygning af et tidligere beboelseshus til redskabs hus for
Yetterslev kirke på matr.nr. 40 Yetterslev by, Vetterslev, beliggende Vet-
ters lev Bygade 31.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket:

••

"Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af en kirkeomgivelsesfred-
ning tinglyst 16. juli 1953. r medfør af kendelsen må arealerne "ikke bebyg-
ges nærmere kirkegården, end det allerede er tilfældet, eller beplantes med
højstammede træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes
transformerstationer, telefon- telegrafinaster 0.1., skure, udsalgssteder, isbo-
der, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende gen-
stande."

Det er Natur & Mi ljø' s opfattelse, at Fredningsnævnet som påtaleberettiget
skal godkende ombygningen, uanset "ombygning" ikke direkte er nævnt i
kendelsen.

Det fi"emgår af ansøgningerne, at de eksisterende facader afrenses og vand-
skures.' Gavlbeklædningen udskiftes. Enkelte eksisterende dør- og vindues-
hulIer tilmures og der isættes nye døre og vinduer. Akitektfirmaet har tele-
fonisk oplyst, at facadefarven bliver hvid og træværket males lyst gråt. Der
er ikke økonomisk mulighed for udskiftning aftagmaterialet, men det er
bygherrens, Yetterslev menighedsråds, og arkitektens ønske, at når det skal
ske, skal der lægges røde tegl på taget."

Natur & Miljø har samtidig tilsendt nævnet fotos af det omhandlede hus
• samt af dettes beliggenhed i forhold til kirken og dertil et luftfoto.

3k<eog Naturstyrelsen
I.nr. SN 2001 a l2.II/L(-oOO(
Ikt. nr. 6~ Bil.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

TIt. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F4/03
Deres J.nr. 2235

Den 27. januar 2003

L I
h~'~~



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens § 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
med' l lagemyndigheden bestemmer ,a

~.
~;,.~~

e
e

e
e

Nævnets afgørelse:

Den ansøgte ombygning afbeboelseshuset til bmg som redskabshus for Vet-
ters lev kirke findes ikke i strid med formålet med den tinglyste kirkeomgi-
velsestl·edning. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. l, ombygningen hvorved der sker tilmuring af dør- og vindueshuller
og isættes nye døre og vinduer og således at husets tag senere udskiftes til et
rødt tegltag. Det tiltrædes at facadefarven bliver hvid og træværket males
lyst gråt.

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

F .

/t/

e
e

Kopi af kendelsen sendes til:
Ringsted kommune, Bygge- og Planafdelingen, Rønnedevej 9, 4100
Ringsted (J.nr. 2002-468)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskonunune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Vetterslev Menighedsråd, v/Paula. Nielsen, Susåvej 47,4100 Ringsted



'\ ". . R~[~(~~lfEl~ / l ~b. ob
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Ringsted kommune
Bygge- og Planafdelingen
Røllnedevej 9
4100 Ringsted

SCANNET
WlodtagÅt i

~~~©~uog NaturstYffi~~@A

~ y fl[~W~ ~~~~~

Ved flere skrivelser i 2004 har kommunen på vegne Høm Menighedsråd og
fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø meddelt nævnet, at
præsteboligen ved Vetterslev kirke ønskes nedrevet og erstattet af en ny bo-
lig.

Præstegården er beliggende på matr.nr. 1 a Vetterslcv by, Vetterslcv, adresse
Vetterslev Bygade 27.

Ejendommen er omfattet af [redningstilbud tinglyst den 18, juni 1954.

"Fredningen har rølgende omfang:
Arealeme må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der
må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformerstationer, tele-
fon- og telegrafmaster o.l., skure, udsalgssteder, isboder, beboc1sesvogne og
efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande."

Kirkeministeriet har i påtegning af 15. juli 1953 taget følgende forbehold:

"S~llænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet
afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om
selve byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften
af præstegårc1ens jorder, til brug for præsten eller i det hele skal tjene kirkeli-
ge formål"

I skrivelse af 3. juni 2005 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø om præste-
gårdsbyggeriet oplyst:

"Den,17. marts 2005 har Ringsted kommune fremsendt ansøgning fra arki-
tektfirmaet Henrik Sørensen, MAA, Jyllandsgade 10, 4100 Ringsted, om til-
ladelse til ovennævnte byggeri. Kommunen oplyser, at bygningen skal er-

, • 1 l' 1.' ,. ~ o 1 ,1 1 . ~ ~ ro o f" • •smne aen 11l1ll1ll1gepræ::ilegaru lIel lleUlIVe::i.UellreTllgar al an::;øgmngen, al

bygningen skal opføres på samme sted som den eksisterende. Bygningen bli-
ver dog lidt kOliere."

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F83/04
Deres lnr.

Den 23. juni 2005



..Amtet har tilføjet ikke at have bemærkninger til byggeriet.

Af de tilsendte tegninger og beskrivelser fra arkitekt Henrik Sørensen, frem-
går om farver:

Præstegård staget belægges med røde vingetagsten af gammel dansk model.
Pudsede facader behandles med silikatmaling i teglrød farve, der passer til
tagstenene.
Gesimser bliver hvide og sokkel grafitgrå.
Vinduer males hvide og facadedøre mørkegrønne.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eJler~deIN-1'smedhold i
.. ,.--/..../,v

~,~;:o/~
FIe , tryg Jørgensen

~/

Nævnets afeøreise:

Nedrivning af den eksisterende præstegård og opførelse af en ny bygning på
samme sted, ses ikke i strid med formålet med den den 18. juni 1954 tingly-
ste fredning.
Nævnet ti llader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, opfø-
relse af den projekterede nye præstegård i overensstemmelse med de af arki-
tekt Henrik Sørensen tilsendte tegninger og beskrivelser, herunder om farver
på byggeriet.•
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50,.if. § 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 I1la. 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 afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.• Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside w .nkn.dk

Kopi af kendelsen sendes til: udskritLns .
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 21OB&flffi&~r'-t7"I~inl~fA
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskonunune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180Sor
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