
01819.00
I e

Afgørelser - Reg. nr.: 01819.00

Fredningen vedrører: Nørre Alslev Kirke

I e Domme

Taksations kom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 07-02-1952

Kendelser

Deklarationer



.e

FREDNINGSNÆVNET>
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Dekl./Kendelse Tin lyst

7/02-1952
1/10-1951

2 a og 2 y

35 b
8/03-1952

15/02-1952
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REG. NR. /4'/9
loV 140/19'" § "~e

Amaø14era

F d· t·lb d NATlIRFR[~~lING~NÆVNEr
re nlngs I u FOR MARIBO AMTRAADSl<Ri:D5

Undertegnede Br. Alalew sosnerAd på koanuuens "esnø
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 a

af Nr. A laler by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

I ,
ol.~,

",VI
I ~.,: 1
~.. '" 1

Arealet beskrives saaledes:

Areo.1et er be1la&ende nord t= 1'1". AIWY kirke OS JUneslr4.
iredntnsen omfatter en' 30 meter bIoea br... laDSå Jd.lbølrd4IDD
nordlise skel. ~cne,t fra. 4ette. . .

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.
Vl .. forbeholder" dog ret til at benvtte dele af dot :tncle'" ~1 til opt ...

re1ae E4:f en 1~gn1J:Ja lIeD al1edes. at 4enDe iJrlU a\ 11øse J8l"OeUaua
veaU18e uel DØIrIIl81"8 end 10 •• tter tOftda'.t tol'taD411Dø_4 4e pI.le- I

beretUgede. .

fd' k v.l. .For re mngen ræveI1Dll Ingen erstatmng.
Vl at er indforstået med at ovenstående fredoingstilbud tinglyses pållllA F

2 a af lir. Alslev by og

dog uden udgift for =. med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser .
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

• matr. nr.
sogn,

provsten for liørxe herred og menighedsråd.Hr. Alslev

Br. AlDlov ,den 16/10 19 51.
P.B.V.

\~

~~\Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstI bud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på malr. nr. 2 a
af Ir. Alslev' by Ir. Ala1. sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
D~t fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den
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Stempsl- og Gebyrf%'! 1. h.t. lov 140/19,., I "~e
Aøae1481"1

Fr'edningstilbud NAT U R FR FDN I NG S N Æ'Jj\J ET
FpR MARIBO .AMTRAAD~;(RtDS

-Undertegnede malermester Ja.rs wes~ b..Ala1ø.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 35 b

af . 1Ifill:Te Alslev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Aræle1i er biliSBØn4e raorclog ., tor Izo. Ala1.e'l Jr11'ke og kirkegb
Fredningen omfo.tter ØD 30 meter bred b~ laQSa k1rkeGlr4eDs
D()rdl1ge OB lIStlige skel regnet 11'a dette ..

Fredningen har følgende omfan~
Arealerne må ikke bebygges eil:~~~ed højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke ~kæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

" b af lir. Alulev by

på min ejendom matr. nr.
sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provs ten for herred og lir. AlsleY menighedsråd.løl'1"8

lir. Alal8V' , den 1 110 19~.

L. leat.

6(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. or. 35"
af Ir. Alslev by Hr. Ala18V' sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den

L.,



IJ34ferl 1 aagboien tor retskreds Dr. 2tl, J!I1køblq l. tØbna4 m.v.

den 15. DB 1952.

1(fs1;.ti.n&boG:nd. ~lr•. Als~l1 Bl. " 'b Akt,Skab ]J; ar. Ul.
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herred.
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Dispensationer i perioden: 22-04-1974 - 25-03-1996
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ft. REG. NR.

- u. ml. 19 7 ~t

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
lO for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1974 den 22. april kl. 9 holdt Fredningsnævnet for
Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på dommerkontoret i
Nykøbing F.

Til stede var formanden, dommer K.W. Kofoed, Nykøbing F.
Der foretoges:

F.S. 68/1970. Godkendelse af beplantningsplan i
henhold til betingelse i forbindel·
se med tidligere meddelt dispensa-
tion fra den på matr.nr. 2 ~ Nr. _
Alslev by og sogn tinglyste kirke-
fredningsdeklaration.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 23. marts 1974 fra menighedsrådet for Nr. Alslev sogn

bilagt beplantningsplan, hvis udformning menighedsrådet erklærer
sig tilfreds med.

2) skrivelse af 25. marts 1974 fra provsten for Falster Nørre Provsti,
provst Allan Pedersen, der erklærer sig tilfreds med det opnåede
resultat.

3) skrivelse af 9. april 1974 fra formanden til nævnsmedlemmerne, gård-
ejer Keti11 Lejre og amtsrådsmedlem Verner Rasmussen. Sidstnævnte
har ved påtegning af 17. april 1974 meddelt, at han kan godkende
den forelagte beplantningsplan.

4) skrivelse af 15. april 1974 fra gårdejer Ketill Lejre, der godken-
der den forelagte beplantningsplan.

Nævnet godkendte herefter den forelagte beplantningsplan .



under hensyn til, at menighedsrådet i Nr. Alslev og provsten for
Falster Nørre provsti har erklæret sig tilfreds med det opnnede
resultat, uanset at nævnet finder, at beplantningsskitsen på flere
punkter adskiller sig fra de ved dispensationen af 8. juni 1970

f
l

stillede betingelser.
Om det påsserede blev den nuværende ejer af matr.nr. 2 a

Moresco Elbi Konfektion A/S, underrettet.
Sagen sluttet.

Mødet hævet.
K.W. Kofoed

Fremsendes til Fællessekretariatet, Nyropsgade 22,1602 V.
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets
afgørelse kan indbrinGes for overfredningsnævnet inden 4 uger fra
nærværende udskrifts modtagelse af de i naturfredningslovens § 58
nævnte myndigheder.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige fredningskreds,
Nykøbing F., den 7. maj 1974 •

•
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORTSRØMS AMT

År 1996, den
Vordingborg af
Andersen.

25. marts foretages på Dommerkontoret i
formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 6/96 Ansøgning om dispensation fra
kirkeomgivelsesfredningsdekla-
ration, tinglyst den 15/2 1952
til opførelse af mandskabsbyg-
ning ved Nr. Alslev kirke.

Der fremlagdes:
Brev af 6/3 1996 med bilag fra Storstrøms Amt,
Natur- og plankontoret og tiltrædelseserklærin-
ger fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte,
meddelte nævnet tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

Ulf Andersen
/pn

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses
modtagelse indbringes for Naturklagenævnet , Vermundsgade 38
B, 2100 København ø, af den, der har begæret fredningsnævnet
afgørelse samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte
myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre



l.
2.
3 .

4.

• 5.
6.

7.

afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 25. marts 1996.

~Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby
KetiII Lejre, Havns øvej 12, 4840 Nr. Alslev
Nr. Alslev kommune, Kæpgårdsvej 2, 4840 Nr. Alslev
Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37,
4800 Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-375-18-1996
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kø-
benhavn K.
Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening, c/o
Sven Aabolt Christensen, Skovby Tværvej 32, 4840 Nr.
Alslev

8. Vesterlund og Vibede, Gåbensevej l, 4700 Næstved
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