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Kommune: Stevns 389
Ejerlav Hellested By
Sogn Hellested

DekliKendelse Tinglyst
oato datoMatr.nr.

2 a 14/08-1951 20/08-1952

4 a

5 a og 67
Gadejord
15 b

og

23/04-1971
27/03-1954
13/08-1951
23/06-1954.

?

og

2/07-1971
1/04-1954

25/10-1952
7/09-1954

Reg.nr.: 389-3
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Natt.l l.
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Godkendes.
Pr~stø amtsråd, den l. oktober 1951.

A., .1. Nr" 3~9b'l, '.iltcl~lJ!lann.

n Afskrift.

Matr. nr. 5· 04 ••
Helle.iH b7 o, ....

.. .

tl~.... lb1. i II.te i " i
lov IU". 14. e1 7/5 1".,.

.11 øl II d • L I ••• I l • • .. '"

U~'"'pH' dI ,. h1J."".I~'.I!Ø~ r~'JIMI.. l ,

........ t.,.. 1ns ., ....... _ U•• a , ••••••

Ulber ... ~~~4,.. ~~:~ "'" :,~ •• 6' 1aU ,", 'I, ..
. ,..'. ....,""~•.. .u..c.... '. ,-::.'~',',,~.::: ~I, ,.'

tdeJll1p ... ~V~i(.'·~~ 4.a l •• ,.. ~."'••

~ipift8 .f 4eD 11\l'1'li1'.... "b7~I.l.(""''''aIro1 )
Id Ira ." etun' -f_-,,'" II' II ..
rU., tor ...11•• \14 ... oc t.Hal , _ "-te ..
lu· N .~ .. _. al lkk. anbriapl __ et te1..~.. 8. tel.",,".t •• -a. U.P. (H ' ~ •• _" ..

..... Ddlp for ael ~.l1d__ h uI_ .

..... 1 11_.

ft .~ al ikke ~.... It•• , _ .

au.1 eu A u4'D ..,. •• Ul 111 , lle.W ..~.
Ir. ~'D am.v.. iIa.... ø......... ~', ,.

f
»eIrl U.... • ad. _, t•• .,'-1111 ~ '

., ""'-. u-,l, " lIIc1t\ ,. , ...
'ital. II. f'ndU Ol" ~ ~ ..

hll .... ~ bY.. t'or d ••

• 11..... ........... 13/8 utl.

Kl'rl Andersen.
Johs. lAad8en.

Jens P. Jensen.
Jacob PederCien.

H. Peter.en.
Axel Johans.n.
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VeklHrationen modtages o~ godkenaes.

Naturfl'~dn1~1.:.snJ.lVnctfor
Prlestø smtsrådekrede, den 24/10 1952.

, '• > ,

Indført i dagbogen f'or retskreds nr. 20, ;jtore-Heddinge købstad m.v.
den 25. oktober 1952.

~ot. Tingbog. bd. I ukt:ekab F nr. 98
;\nm.: .i!'orud h:.clfter servi tutter.

Hay-::;ohm1dt.

.' " !. J ,.; ,
lfgift: § 1411 I 2 kr.·-· ..···• .- ..- _.._..- ,-

M) ..I.~"".O'iE ,4/" ,; , ~ i',i.· ol 1 .. ' "J ~.;I'.h.J\....1i "ll" J .... \fv·.e'i '.lfJltms bit ...

liAt.tlrfrf:', . I • a:"nfl~ l;'" ':i" '" ..... J ·.·.d <II
..... J , ~' i\; 11 l>:\I.VO;'1' w'. lJlIl' , ..... den ~2. novemlfåt-~1J.'5"2:,,"A·'J.·.r...,

La Au.....l~krtids. /~~U-~~.b
;' Hay-Schmidt.. " ••.. ~

•• '. .....l ,t.L 'l ~~... ~ .... ~ 1.'. iii.... , : II' • I d ..l ••~ • ,f 'l~ .:.i. ~l....

(,J,+l..' ~t,}, ~ i. ~ II ,te ',4; ;.) •• 10 .. ,J . l J. ,.~,...; tr ~\..s.L.J'J.; ~

l" .•.. .. &;1,1 ~ J .,,~1,:,.11 "...,,;:1 ~.bl·l
j•.

d .. .,.''; 'i t'. '!It ';f *o'i ... Q'J "., .
\. .. J • o '·1 ;

l
L

: t4 ••• , r: i: •. o , { 0'0

l.~o;,.ltl liq 'U!..... t&t~
•.~r..u"llA

.~.. J,u/il.'p 'J.O'(

t' ø\~.Li.nl\tl~

•. I
!
li
l

.H'~:lJ,-.:••J \J~ J ,~o \.~M t. t...J ~H"••·,' 4" .u';'u· .. L,:..'t.J:,J .n~b'hL. '-
}l.O JII1~:"k~;~·h.1 .~! "J·..~ili! • ·j .....l ';':>'~'4r·Ut·, .,.i.".lL.U'':' 1~t:' li,J.. 4~

..... ;..~ .... J ... .{ ;1 ..l~ ./~
~',..• ·~.vL
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Justitsministeriets genpartp'apir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab 71— nr. /9(59
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 5a og 67,
(i København kvarter)

eller (i de standeriydske lands- Hellested by og sogu
dele) bd. og bl. i ting-	

—Købers
bopæl:

bogen, art nr., ejerlav, 	 Kreditors

sogn.

Q..01	 2 5 OKT.1952
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

NattirrMIrtngsriawnet Ør
Præstø Aints-rahatiskreds.

Stempel:	 kr.	 øre.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant lindes)

Stempelfri i h. t. 	 33 i
lov nr. 14o af 7/5 1937.

e k l a r a t i o n.

Undertegnede sogneråd for Hellested kommune bestemmer her-

ved under forudsætning af amtsrådets approbation, at den kommunen

tilhørende ejendom matr. nr . 5a og 67 Hellested by og sogn, fre-

des således:

Yderligere bebyggelse end den nuværende må ikke finde sted.

Ombygning af den nuværende bebyggelse (rytterskolen og et udhus)

må kun ske, efterat ombygningens udseende er godkendt af menigheds-

rådet for Hellested sogn og fredningsnævnet for Præstø amtsråds-

kreds. På ejendommen må ikke anbringes transformatorstationer, tele-

fon- og telegrafmaster og. lign. (bortset fra de master, som er

nødvendige for selve ejendommen); skure, udsalgssteder, isboder,

beboelsesvogne o.lign.

På ejendommen må ikke drives nogen virksomhed, som ved røg.,

støj eller på anden måde er til ulempe for Hellested kirke og

kirkegård.

For fredningen kræves ingen erstatning.

Deklarationen, som er bindende også for efterfølgende ejere

af ejendommen, tinglyses på denne uden udgift for kommunen.

Påtalen har fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

Hellested menighedsråd hver for sig.

Hellested sogneråd, den 13/8 1951.
Karl Andersen. 	 Jens P. Jensen. 	 H. Petersen.
Johs. Madsen.	 Jacob Pedersen.	 Axel Johansen.

Godkendes.
Præstø amtsråd, den 1. oktober 1951.

Weelklmann.
Jensen 	 Kleldskov, AIS K	 vn.

atur"en &fr. Pr,4. nr. 2 9/, ./ 6/

Bestil

D



Deklarationen modtages og godkendes.

Naturfredningsnævnet for
2VPræstø amtsrådskreds, den	 7/0 /9

:71

Johs. Zristoffersen.

Indført i dagbogen	
2'5 OKT.1952
	 z.-Heddinge købstad ino-vo

Hay-Schmidt..

Lyst. tingbog bd. /

af~ ~iidd
akt: skab	 nr. 9/

Genpartens Rigtighed bekræftes.

.m. v., , den - 4 N°V.1952

- - •

I t
•
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Metr. nr. 4 a Hell •• ted bI 0l logn
... \.;~..... I l ...) l II .J • ~ J

!.. .. ...1 ... 0 .J~.~J 1....

., l
• ~ ,,'. ~'... l I t \

AnIIeld.ra
Natu (r.'dn/ng~~~!,!efl fo,~.
Præ .) ~mtsraadskreds •

DOl!'rna~kontore1iI Store~Heddlnge
• I

d \"
• I J
J l 1 ,

I
\., v\

IL' i \J

:"-J 'J .1

S'\illi&,tI~J..t.~~ I~ b. ,. t~,\,O I

1 1(~·., .. ~ 7i, 193".
I

\,) '1 \ ') ~ '\ _ •

l. ap~·J·~~t.j .• ~\.- ';~'t~'H~ II • k ·11""""I'.-il,.4

I' ,'I J:HiVlrlilGgllfnbtt·rt"mJiS~
1\··n!l,Ji;lJ:1aimA ojac·nCi

UDd.l'i •• ruad. lensgreve Chr. Moltke, Bregentged

'11b14.r berve~ .o~ 6~øl' at ø*~.D~. 4~ a.l1••~••
,

~t o~ t-,;,~,( .. ~t. I.~d. d'4.tlJY1.tl IJ"ll."O~ '4'l'Q\i4lit .n.•4fllSt
,

/

I)~n GU.v'ij\''4'n4<.t b"ui iL-.hll. .\ ~lb.h..14•• Ol ",.6U.eM1, •••

'hv11Jd.u 1 ye<.:f.fn~lllf.&l"Qd~dlJk"o1lt .11tAl A",.t'l" ..... 810»' ... 116.

til! bJ:~nbtjfU' 1tku l1..~~h.\etl1 • .i:JIå lil ...(u~41J"" al 1»e Ari ...e" _OC.O

't'b·.lU ....'Jl>!tllj, u...~l .. ~c rø~'t fJ\.".:J e:U~.r ....1 '~~~A .l4.. oS' til vJ...,.
, ~

t'l)l~\'...i,I....ll....'\il 1L1t·!.IH\·oc;. .o\.li:Å.•• 'r4. t'} eJ~n''''Il.l U:Jt.v ...... U•.I'

.tlln.·1nrill~trm.l!lt.u~,'6it,i.t~hU~l! •• tl t~~foa-')~•• "".fI1Ui""'." e. 11p.

.luu,•• \O.; :\J.~u"tlø4.1". ieb,-l~4ll'jl lH>"'r.H;ll •• ~,OiIA"•• .u.,a. AJ--- )

... .lb.e ".,i>ll>.nt.... pi ..., !Våde•• $Ii ~.1~.r~1" •• 1&'_ ~n... In
fi.l1øe\~4 .lrk. o, kl.k~&tt. ,

htror t"4alA6$~ k~av.e ~1~~~ • .I'.tatbl .. ~
I

D.kl...a1-t.eAU. l.• n _t.den .., .... ~,.,,,.,'-.14 .
• ~.Jt•• t '3en4 .. _. 114 ".-11-•• II.ut'.l.~'" ..
"'l~io tOl' .~!11'... I

..... :&. wn Ioar :trlOll>lJ.,o_.' _ ~" _ .....
...... 04 11.11'." .nl~.....u _v ... tor .t.4I. \

\

4l. A&1A 21. 1I81"1;~ 19,4.
\

Bresentved,

P A J N Ohr. Molkte.Naturtr. N. r. . . fl 3~J .. ,
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Indført i dagbogen tor retskreds nr. 20, store-Ueddinge
købst:ad II.T.

den l. april 19,4.
') 1.... f "" J.I l ~..~ ! : • .+. ... 1 .'. J i.,; .:

.Lyet. Tingbog bd. II bl. Akt. ;::,kabA nr:-68,
Anm, Forud hætter servitutter 0& pantesæ14.

, , l.

Hay-Sohmidt.

H~y-~chmidt. Johs. Kristoffersen
Afskriftens rigti~hed bekr~ftes.

..,.,Natnrfrednlngsnævnet 1~1den
Præstø AmtsraadskrArls ,-

/}f./ /-' ~J
/ aa~~~? ~ ••h"ls.li"" .1

',i.

1\,_ \' I • I I

, . '. I, 1,1 i ,.,J

od " .' \i<'

..'
zl; ,) t, •

• l , I". I,.

.. ' \ ,

1''',1, I' l' .. ' .,"" . ,~ •• r
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.. i ,. ; I:~ I
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(adfiklea af dommerkontoret)

K'abers
Kreditors j 

bopæl:

• Knmeldereni navn og' bopæl (kontor):

_ . _Naturfredningsntevnet fol
Pgeste Antiriadskreds.

Stempel:	 kr.	 øre.

• nr./aeAkt: Skab

, .	 .
Justitsministeriets genpartpapir: Til skøder, skadesløsbree; .kvitteringer til udslettelse

og' andre-påtegninger m. m. .(Vedr. fast_;ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn; 2a Hellested by
(i København kvarter) og sogn:

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

_Gade og hus'nr::
(hvor sådant lindes)

i‘5y2 0 AUG.1952

Stempelfri i h. t. §33

i lov nr. 140 af 3/5 1937

Deklaration.

Undertegnede menighedsråd for Hellested sogn indgår.her-

ved under förudsætning af. kirkeministeriets approbation på, at et

bælte af 20 meter.s :,bredda,%f det præsteeMbedet i Hellested til-

hørende'matr.- nr.. 2a Hellebted btt og sogn, hvilket bælte er be-

liggende langsmed og grænsende op til sognevejen syd for Helle-
,.
.sted kirkegård samt er beliggende mellem skellet ti3Y12d og 12b ibd

mod øst og skellet til matr. nr . 15b ibd. mod vest, ikke må bebyg-

ges, ligesom der på arealet ikke må graves grus eller anbringes -

transformatorstationer, telefon-og telegrafmaster o.lign. - bort-

set fra de til ejendommens brug fornødne master - skure, udsalgs-

steder,. - isboder, beboelsesvogne o. lign.

For fredningen kræves ingen erstatning.

- • Deklarationen, som også er bihdende for efterfølgende

ejere af arealet, -må :tinglyses på ejendommen dog uden udgift for

præsteembedet og menighedsrådet..

Påtaleretten har fredningsnævnet for Præstø amtsråds-

kreds og Hellested menighedsråd hver for sig.

.Så længe arealet administreres af de kirkelige myn-

digheder, træffer kirkeministeriet uanset nærværende deklaration

afgørelse omnødvendig bebyggelse af arealet dog efter indhentet

erklæring fra fredningsnævnet.

Hellested menighedsråd, dem 14/8 1951.

H. Hebel.	 Jens I. Jensen.	 Anna Rasmussen.
H. Ellehøj.	 Jensine Sørensen.	 Jens P. Jensen.

Anna Toft Rasmussen.	 Vilh. Hellested.

2 G 160131a

ES

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses

Jensen & Kjeldskov, AIS, København

Bestillings-
formular

C



Genpartens -Rigtighed. bekraettes:

Dommeren iStore-Heddin ge m. v... del? 2 8. AUG 1952

,so m servitutstiftende på matr. nr . 2a Hellested by og sogn.
Kirkeministeriet, den 31. januar 1952.

P. M. V.

E. B.

J. Bengtson.
fm.

Deklarationen modtages og godkendes.

Naturfredningsnævnet for
Præstø—amtsrådskreds, den 40. august 1952.

Hay—Schmidt.

Johs. 
4 ristoffersen.

Indført i dagbogen for retskreds ar. 20,Store-Heddinge købstad

2 0 AUG.1952

Lyst- tingbog bd. 2-- -b1; /- 2 7ah: aluib
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Matr. nr. 2~ He~lested by
og sogn.

.' .

• I • l

8.Gm.~ltrl i b. t. '33
l ~_~._JU't ~ ".~~';i lUf ..

,J ,l ~J ' l

llltk-l tfttlHI.
"!,.J• J"\\.L ,J.' d, .1~'IJ/~j

'UllI.Jtl't*gUqj:h l'll\l.tllJ.h~tln.i4 J:~u'U"1e.~ .... a..4~ a....
l rJ • ,.1 J, loJ L l • ; I ~....d . J l. " ~ UdI.J. j ,,) ~ ~ i .,.,).

.. , llncl i;:;" :;-o"~_~o\dh$ *t kiR .. l!,l. ~.n.t.apfNNtS._ ..... el

~'i'" ~U: .aUu'h:ro 1I1·..·H... ." 4ft ""'.'ho.b.~.'t1 ~.U4l.'•• '11-
.'UI'cnJø 'Mt ..• .. U4\". 2JL H,U.•&it.~ l.tj: ,),~ tlO$n, bYi.1'~ ~\1r «-\kJ:
11«lt':.ad .. .i~nl:l.l tll~~\ (I~ 4t'1IIC':, ..... 11. Ol) 'U l øOdn.".J.a .,a t••.. u.-
- - ~ " 1-'w_'ci-l ej • ~{~llI" 1:.t ~ l'i FlIIS j'J l 'Ilf e '.tJ~
ell4 klL'~o&.ird. fl_" Ol' b.Uut;lm~.itifll.:J.·(~Jri_.u.'o 'U-l II! •• ~ l'tMI.

aod tWt.-., li$i."u..~ H t (lI •.llt..t. Ar •.....r,i .ibu. IAill)4 .,~.\. 1~ .• "'\tl-
L\ -l...! 1lHJl2!\J'lI~~lW1htl'nf\

~,..,. 1;;',~CIll9~( ~t~~l,a,,;"~"~€it~,1U;... \ ~W.lj!~'A~, rM'~&"1." ••
l,~.'l'Hi- ,t':':tll ~ : t',:! to ~1t,31i.:.~, ~eJ.t'\_~ 1+.i'lt\1&'1i o.u.~. - ......

,\ " '
••t tro. ~~1-H" .JlWd.~~~.,~~!tøl"r,.~~~e •• ,"'" - a.ur., u...~ ••
,t•••r. l&bQ~ø~, b.eo'~~WU.o~~~·0.~l,n.

i'<Ct1" ll' ..4nljl~"~. J.e""'.;~ lnsilln el""~.'.1n&.
.. Il:t:J.• r:tUo,u,t't1t " lUi O,t'olt I~.r;;j.J!n,l.,B<,,, td~ ,z"'.l'r.lIdt

.J......af Mrl~8:.l("t .ti Ut.ilJ4<lil pl _Jai..d ,--.o, u~u••....1t.. to.r
~t.o~b~4~i Ol ••n1i~.a.r'4._.

~l'.l.~ti"~bar t~.4~1n,.~~.\,..p~* ..... ~ ...
Q-~:; (Ii: ';dl~.'.4IiH~fj.i«bdSI"!4_..·.u· tor Uth •

~;.. loMl... ar•• UIl 4U1t·1.t. .....1'••• t •• "'1'11:.11«_ .,..
4'$n.~~r.'r~rtlrkir•••l~l.t.~l.'~~nG.t..~~. 4.tl~"loa
ld,el'd 0& &filll".w.a.J \.4bJ' i •.\.I.~ .1 ilt••l '0& e' ,.~.~.~1~fr.g,ejni~~k..n_'~

{

i,

,

/

H/..,n.
Anna a•••• ,.n.Jen. P. iJ(ln.'D.
Uell.atod.

H. Kabel. J.na t. Jan.'D.U. E~.b.~. Jena1n.S~r~n~.n.
ADn.Tot~ R.'~l8een. V11h.

2 G 1601118
;,;:S
De' Ul tr ..d•• , at. n."rvæ.l."olld. l1·~,li.l.i.n"sdoklaration tinglys ••

N,1illrf'I' N P" A I 1\1", .r~/It?'"



I
I

l
l

.1
;
i
I

\
!~,
"
~
I

l
Ji

"~,
~\

I: ef
?

~:
f
!'
t,

el ,
}
r

aOIØ lDerv1tuttltiItEl:;,de p' matr. nr. 2.!l .lelle.t.ed by og 8aBQ.

r.irlutlr.1nister1t:lt, den 31. jgrluør 1952.

j • lJ.

J. HengtGoa.
til.

j.a~ur!redn1n"7811æVn~'t ;;or
Prl>'lsh am'terMakre(ls, den 19. 6!~l!k"'1~~t>H BS

Hay-Hchlllid t.

Johs. ~r18toff~r.Gen.

• 'li! •'lj":;j,~

.flt~08 dO

)

Indført i dagboclon for retskreds nr. 20... ;;io:ø..-Hedd1Dg8 Jr!wbl!l'Ua4' m.v.

den 20. auguat 1952.
Lyst. tingbog bd. I bl. aktaakab G nr. 127

Anma Forud hætter servitutter oS ~antegæld

, '" .r h ~'.~ J.,. ~

t,;,,~·l~'.,.... .' ., , '

. ,.' ~.~..
Atskriftens rigtighed bekræftes.

, I,.,. '

, ,

Naf.m1rednlngsnævnet ro~ , den 2. september 1952 •.
Præste ÅmLsraadskrads /l~ ~ .. . o

/?æ·~·U ~~J 1.-1 --4 • U,
HaY-Schm~-~~ .

• .1 t • . "J.

"
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Matr. nr.: Gadejordsarealer underejerlauget Hellested by
og sogn

Anmelder:
tiaturfredningenævnet for
Præstø amtsrådekreds
Dommerkontoret i Store-
Heddinge.

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

l j N ..Li .. .L J ...

•,&-.' 4eD 2,3. ~unl 19S4.,,'«040 Ir$4A1ag at &.deJord.a~.sl.r••4 Ø.ll••~.d ti~k••

V.4 a.ll.I~.4 ~rt. .r 'ell."Aa~DOI1' .84.~ord......
l,. andel' ej •.rlauc.' Hell•• ," .., 0' ..o... bY11ke•• 4.~•.I'''''''
.JA~ .1' al." pAe' aol", ao. U' udf.l'IU." a:t 1u41"'Uw. ..
WUA1qaf X4J". .40 Itos vil Yarl at YHhat" .-n.rtn4. k".l-

•••
H tl"e4Id.nsatl.Vl1lf'&;a tgraal~(ikiiA& .~ 4.1' "~ ... ~ _~~ere

la ~1".4l'11Ø41 al ""eJørd.arnlcl"8. dle4 ••• A.ftalem. l~ .......".-
••• , 'j JA .""1'''1&1 .. ikk. ultl':l.",.. 'raul ... 'o,.a.U_.,
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lA eA Å4u aAt,•• , a4811"1l t1l Od 1ft .u.U kirk IB......
k..lrd etter tr.4al~en~no'. opiatt le. Ai p& 1 .
al m. irave. 4ft-. 'PAarealera. ...ikke 4I'i".. "0'''' .ina...
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..t.
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N_ ..... u4j.re .~ orarA48at din 1. lov o.. Qli.tvrhe4allt4 a.
" ~-Y-il-d.e-....Q.!!th~

J,40 Id 115 1937 5 l, 1 beur;del.fl,cUi., (;IlA!iaudL ..CltJYS... ,Jol'd .......
ll. 1 hø.a.hola tJ.l øvnt.e lc.v l"JUl" ol&;!rade .0. oventor ufe,.t.

)a;t'hl' omø~.dl~b.edtJ.t·ne v11 4.1' ikke "'11'•• , 1141"84•• nt_ ....
AiUC tor tr~4nlD~en.

~ h 1 b. 8 " ~ m m u ••
l>e oy ..n1'o." ofl:t~'UlUe4ø ,.UiJJu,ror.wrt:taJ.u .. dur ~Jerl.q.t

U.1.1•• -&.d b.v. Hel.L•• "tJ4 80'0, OJ,b':Ut&ioru!Q ye4 Helle.'.ø. U.r.e
ber frtlol3tl /:,u. i"I)1"tUl anført.

August Rasmussen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 20, Store-Heddinge købstad m.v.
den 7. sep. 1954.

Lyst. Tingbog. Bd. I bl. Akt. 0kab I. nr. 20

F'og-Poulsen
cst.

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: Gadej ordsarealer under	 Akt: Skab	 11r.a?-i

(1 København
jydske lands-

n kvarter)	
udfyldes af dommerkontoret)

eller (i de
ej erlauget Hellested by

dele) bd. og bl. I ting- og sogn.	
Købers	 r
Kreditors bopæl*
	 I 1111 E III!sender

bogen, art. nr., ejerlav,

	

sogn.	 88300683 27 J 20

A00054-18-0A

•
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Stempelfri i.h.t. § 33 
Naturfredningsnævnet for

	

(hvor sådant findes)	 Præstø amtsrådskreds,
i lov nr. 14o af 7/5 193Pommerkontoret i Store-

Heddinge.

7 SER1954 KENDELSE	
Stempel:	 kr.	 øre.

afsagt den 23: juni 1954

angående fredning af gadejordsarealer ved Hellested kirke.

Ved Hellested kirke er beliggende nogle gadejordsarea-

ler under ej•erlauget Hellested by og sogn, hVilke gadejordsare-

aler er afsat på et kort, 'som er udfærdiget af landi#spektør

Wanning af. Køge, og dom vil være at vedhæfte. nærværende kendel-

se.

På fredningsnævnets foranledning er der rejst spw.r smål
yden_ e

om fredning af gadejordsarealerne således: Arealerne	 i	 bebyg-

ges, og pMtrealerne må ikke anbringeramfuntorstationer,

telefon- o4 telegrafMaster o.	 bortset fratil kirkens-'-.

ogitilstødende ejendommes brug nødvendige master), skure, udsalgs-

ste er isboder bpe b opee3ffss vmqpbei• to& jiesst aongd e1,orsnOpe se.fter frednings-
et' nuværende•

nævnets opfattelse er skæmmende./arealerne må ikke beplantes

pken sådan måde, at udsigten til-og fra Hellested kirke og kir-
,

kegård-efter'fredningsnævnets opfattelse hindres. På arealerne

må ikke graves grus. På arealerne må ikke drives nogen virksom-

hed, som ved røg, støj, ilde lugt eller på anden måde kan være til

ulempe for Hellested kirke og kirkegård. Påtaleretten .har natur-
fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og Hellested menigheds-

råd.

Den 23. juni 1954 har fredningsnævnet afholdt møde ved
Hellested.kirke, hvortil indkaldelse er sket ved bekendtgørel-

åe i Statstidende nr.	 f.?	 for den d1/4(PSY	 i Øst-
sjællands Folkeblad nr.	 for den ,P4fpf y og i
Østsjællands Social-Demokrat nr. (2? for den (1)-4(?-f`5(
hvorhos sognepræsten; sognerådet og amtsrådet er særskilt ind-
kaldte.

Mod fredningen er ikke fremsat indsigelse.

Da fredningen af gadejordsarealerne skønnes at være af væ-

sentlig betydning bl.a, til sikring af udsigten til og fra Hel-

lested kirke og kirkegård, og da kirken med nærmeste omgivelser

1111

Bestillings-
formular

Jensen & Kjeldekov, APS,	

J
~~n.

Naturfr. N, Pr- A- . Nr. 67)//9s-qt"/57)



Genpartens Rigtighed bekræfte::
.	 _ .

Dommeren i Score-Heddinge v..d, SE?, 1%54

skønnes at udgøre et område af den i lov om naturfredning nr.
t vi	 e .!,_an • - 6-

140 af 7/5 1937 § 1, i begyndelsen, c» an. ece ga•ejordsarea-
ler i henhold til nævnte lov være at frede som ovenfor anført..

Efter omstændighederne vil der ikke være at udrede erstat-

- ning for fredningen.

Thi bestemme s:

De ovenfor omhandlede gadejordsarealer under ejerlauget

Hellested by, Hellestedssogn, og beliggende ved Hellested kirke

bør fredes som foran anført.

Hay—Schmidt.

	

	 Johs. Kristoffersen.

August Rasmussen.

Indført 1. dagbogen for rPtskTeds nr. 20. Store-Heddinge købstad m.v.-

den	 7 
s E P,1554

Lyst. tingbog bd. 7 - bl.	 • • akt: - skab
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Bestillings.

formular

2elflafaiioil tinglyst 251/01962

uii
SO01000093 27_J_20
A00054180A 88300683

1[11111

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes at' dommerkontoret)

Servitutgrænserne kan kun fastsæt-
tes på stedet ud fra de herpå angivne
skel, veje m.v. samt angivne mål i
forhold hertil, men ikke ved mål op-
taget på kortet.

Terræn ved

Hellested Kirke 

Stevns herred, Præstø amt.

De med rødt skraverede arealer er kirkefredet ved
deklarationer og indlagt herpå overensstemmende
med deklarationernes beskrivelse.

De med rød farve angivne gadejordsarealer
er fredet ved kendelse af 23.6.1954.

Udfærdiget ingast. 1954 på grundlag af en kopi
af matrikelkortet af april 1951.

Landinspekt

1:4000

jensen & Kjeldskov, AjS.
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Med hensJ13 t11 gI-UDdbyrder og serY1tutter 1nrigt henvises til ej'!Jn-
dammens blad 1 t1ngbogen.
PoranstAende deklaratiOn tinslrse. sam sery1tut8t1~tende for matr.nr.
2-a, Hellested by og sogn.
pAtaleberett1get er Hellested .en1ghed.rAd, SteYDs kammunalbestoyre13e
og .fredningsnævnet t' j3tQ~st:eøJns. __amt å ..:p.l~:rdli~efredningskreds o

Hellested menlghedørAd, d. .,23- Y - /9 ;z/
• •• •••••• • •• • •

........ · :f,.-ft. ·~~. ~ .
formand for menighedsrådet iHellested •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_oo~...~................................................•...............

Por steYDs kammunalbe.tJrel ••
St. Heddinge, d. 26. februar 1~11 •

P. k. v.············
.....~~~; .
For naturtredDinganevnet fOStorstrøms-amts.nord"l1ge fredningskreds,
Vordingborg, d.,( .~. ~!(.

•••••••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••••••••••• 0
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D3t t:i,ltJ:'ædes, at nær'værende deklaration tinglyses som servltut-
stift3::Jde på matx- •.nr. 2-.8.$ Hel:i..ested by ar; sogn.

,- ..-
" 11 for Store-}Lddinge

- 2 JULI 1971
'/'1 ,

',4 M ' .. I. +J

nr.
,./

"'---- -

/
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01896.00

Dispensationer i perioden: 30-01-1984 - 29-06-2000
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STORSTRØMS AMTS
NORDLIG~ FREDNINGSKREDS

Store.Heddinge, den .5 Cl.1.1984

J. nr. 7/84
Modtaget i fredningsstyrelsenDommerkontoret

4660 Store·Heddinge
tlf. (03) 70 20 73 - 2 FEB. 1984

Nævr:et har d.d. tilskrevet 'Helles ted Men:ighedsråd, vi Henning Rsamussen

Sønderbyvej 5, Sønderby 4653 ~arise således:

I skrivelse af -e ds har menighedsn,de t anmodet om til-
ladelse til nedrivning af hus og udnuae på matr.nr. 4-a,
Hellested by og so~n under henvisning til den på ejendom-

-men tinglyste fredningsdeklaration.
Det er oplyst, at bebyggelsen er i en si1.danforfatning,

at den er ubeboelig.
Da den omhandlede deklaration alene tilsigter at be-

skytte omgivelserne omkring kirken og kirkegården, skal
meddeles, at nævnet for sit vedkommende ikke har indvandinger
mod nedrivningen. Opmærksomheden henledes på, at det ifølge
deklarationen ikke er tilladt at nyopføre anden bebyggelse
pc.. arealet.

Med venlig hilsen
K/VV'~~~_,/

Kurt Andersen
fmd.



REG.NR.
FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 370058 og 55 37 1458
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 3703 58

Sk ~odtageti
OV·· 0'7 Nnturstyrelsen

3 O JIJNI 2000

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

AI• Torsdag d.29. juni 2000 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:

Fr.s. 9/2000 Sag om opførelse af 35 m2stor carport på matr. nr. 2 m Hellested by,
Hellested, beliggende Peder Syv Vej 6, 4652 Hårlev. På ejendommen er den 2.juli 1971
tinglyst fredningsdeklaration if .hvilken det er tilladt med fredningsnævnets godkendelse at
opføre bl.a. carport, når arealet af denne ikke overstiger 35 m2•

Der fremlagdes :

Brev af 25.maj 2000 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-51-389-7-2000.

Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

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

ti Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jfr.
naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

.~ .. OP ~:1C~"~iiC:':~~1;0~: 'i:-:t
~ 'l" '.. , ' '·"'!<.!An../V'- -c l , ....~uvl..:4.:I.,)-.Jyllo. ...."i.lo.J~

J.;lr. SN 1l;,JS. \CJ. \l\ s~OClO ,
.'\;,t. nr. ~ le

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes fo:r
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i
Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger.Klage indgive:;



- 2 -

skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage sket rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt

Vordingborg den 29.juni 2000.

~An~

formand

Udskrift er sendt til:
Arkitekt og Ingeniørfirma Jean Haller ,Jernbanegade 77 E, 4690 Haslev.
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Stevns kommune, teknisk Forvaltning, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening i Stevns, c/o Henrik Haugaard,
Lyderslev Bygade 19, 4660 Store heddinge.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
John Valeur, Barupvejen 13, 4660 Store Heddinge ...
Verner Larsen,Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

TIL: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Stevns Kommune
(byggesag@stevns.dk)

FN-0SJ-37-2017
Den 28. august 2017

Ejendom: Matr. nr. 2a Hellested By, Hellested
Beliggende: Peder Syv Vej 8, 4652 Hårlev
Stevns Kommunes j.nr.: 2017-0709
Miljøstyrelsen j.nr.: SVANA 511-00877

I e-maiI af 30. juni 2017 har Stevns Kommune p vegne af Hellested frie
nighedsrd ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at nedrive stuehus-
bygningen.

Det fremgår af ansøgningen, at stuehuset er registreret i BBR som stue
hus til landbrug, opført i 1880 og til- og ombygget i 1965. Huset har et
bebygget areal pg 108 m2 og et samlet boligareal pg 120 m2. Ydervæg
gene bestgr af mursten og tagmaterialet af fibercement (eternit).

Ejendommen er omfattet af deklaration tiltrgdt af fredningsnævnet den
14. august 1951 og tinglyst den 20. august 1952 vedrørende fredning af
arealer omkring Hellested Kirke (provst Exner fredning).

Af deklarationen rremgr bla., at ejendommen ikke mg bebygges, og at
der ikke mg graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og lig
nende.

Stevns kommune har ved mail af 30. juni 2017 bl.a. oplyst, at ejendom
men er omfattet af 300 meter kirkebeskyttelseslinje efter naturbeskyttel
seslovens § 19, og at ejendommen hverken er kategoriseret som særlig
bevaringsværdig bebyggelse eller bevaringsværdig bebyggelse. Bygnin
gen er meget ombygget og uden arkitektonisk tilknytning til andre byg
ninger uden for matriklen.

Miljøstyrelsen har i e-mail af 17. juli 2017 bl.a. anført, at det ansøgte ef
ter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteomrgder for de dyrearter, der fremgår
af habitatdirektivets bilag IV, og styrelsen har yderligere anført, at ned-



rivningen efter styrelsens vurdering ikke kræver fredningsnævnets di
spensation.

Afgørelse

Afgørelsen er truffet som en formandsbeslutning af fredningsnævnets
formand, dommer Unda Lauritsen.

Fredningsdeklarationen indeholder ingen bestemmelser om nedrivning.
Da en nedrivning ikke har negativ indflydelse p omgivelserne og ikke vil
være i strid med det formgl, som m antages at ligge bag fredningsde
klarationen, har fredningsnævnet ingen bemærkninger til ansøgningen.

Denne udtalelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes p
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat p dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedforml er be
skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, nr afgørelsen berører s
danne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso
ner p3 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret
reguleres årligt hvert den 1. januar.



Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage
gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
hø ring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den
er givet.

Med venlig hi en

Linda Lauritsen

Kopi til:

Ansøger, Lars Bo Warnisch (warnisch@hotmail.com)



• Stevns Kommune (byggesag@stevns.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mst@mst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dn@jdn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Stevns
(stevns@dn.dk)

• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
• FriIuftsrdet, Kreds østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns),

(oestsiaeIlandfriIuftsraadet.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk).
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