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Matr. nr.: Gadejordsareal under ejerlauget
Rislev by og sogn

Ktb.NR. 02 \~7.000

Stempelfri iIs. te ISS
i løv •• 140 7/5-1!Ø1..

XEIDELSE
at.ae' aen 26/3 19;4

anslende fredD1Dg af &ade~or4 ••d

Anmelder:
Naturfredningi .......
Præstø amtsraadsknd ..
Dommerkontoret IStor.. Heddln9~.11181•• Jdrke.

'Under 17. deo.mber 19'2 hIU' lPenømark-R1lJln 8opel'lcl tr....
••t besærinc om tre4n1ns at cade30rden .or4~'8' o. .,4Te.' for
Ri8leT ldrkecår4. Bt Illppleren48 forel .. Jaenil at 14. a.o....
ber 1953 er godkendt ef eoeneridet ten 11. mart. 19;4 •

Gade3or4en .neke. herefter.tredet .lled •••
RAreale' al ikke bebl&.e ••- Det aUT.rinde pi arealet b,ll,-

sand. Penemark-Biel •• koamune tl1harende beboel •••hDa al forbl1-
Te llglende 1 .1n nuværende tilstand. Duae' -' yedl1ceholde.J .en
oablcniDl JIl klUUI fade _'ed efter 8&J11l7kkeaf fre4n1ngsJlrf'Det. I
1I11fælde af, at hueet nedrive8 eller .deLa.lce. Ted 114avlt. eller
lian. -' genopførel.e lkke finde at,d. De ••4 be~o,lse.hulet Te-
~.n4e ekemmende skure ekal t3ern .. inden 1. ~anuar 19;6. Sl1aDce
'eboelseshuaet blbeholel~., al ter syd for 4.t'e torefinele. et
~dhUE af mursten eller oem~teten med halvt.. at IrA ••_••tpla4er
og aed hT14kalke4, ~ac.d.r.-

Der al l.kk. pi. arealet erkT.. grue eller anbr1D&e. "r&n.8tor-
aatoratatloner, 1elefoD- o, telegrafmaeter o.~. ( borteet fra
4e til kirkens brue nødTendiie .. ater), skure, u4ealge.'eaer, 1.bo-
der, beboel ••eTogne og efter nævnets opfattelse ak8nhedøforlt7r-
r.nde ,enstand ••

Eventuel beplantn1uc ekal foretagee pi en .ldan dd&, at
udsigten t11 0l fra kirken og k1rkellr4en ikke hindre ••

På arealet Id. ikke AriTe. nogen ..lrk8omhec1, 80. ved rec, .ta~,
1l4e lugt eller pI. anden _cl. er t11 ulempe for B1sle ..kirke Ol kirke-
lård.

Fredningen sker uden erstatning.
PAtaleberettiset er naturtredn1ngsnæTnet for Præsti amte-

rAd.kreds og B1eleT menighed.råd hyer for aia.R

Det plgeldende lade~ord8ar.al harer under e~erlaU&et Ris-
leT bl og sogn og er angivet pi et af land1nspektør Juul 11el-

__ ••n af Bæst'Yed udfærd1,et kort, aom Til Tære at .edhæfte en
afskrift af nærværende kendelse.

Den 14. deoember 19'3 bar fredningsnævnet afholdt mød ...ed
Bislev kirke, hvortil 1ndkaldel •• er .ket ,1 s~atstidend. Dr. 206
72..1tt;;3 ~..... ~6/~'1



I

tor 3•••••, i •••ne. litede u. 18)tor 'u J 81.-.
'~.11an4a Boolal-Deaokrat u. a8l for ....2••••• , Ilyorhoa aop ..
p~at~, aocnerl4et o. amt.rl4et er ••r.kllt ladkaldte.

y.4 .. 4e' 4•• 14. ' •• eab.r 1953 'b1.., ... en ....." ID tore-
t..ele. pi clomaerkontore" l 81ore-Becld1qe tll den 15. aartl l'S.
kl. 10, hyor _.. ea optole. tl1 kendelee. Der er ikke tre•••t tal-
.1sel.. aod fredningea.

Idet be_rke., at tiele'Y kirke aed urJll••te oqi'Yel ••r
.kønn•• at udgøre et oJUlle af elen 1 10T om n.:turfredc1111 -nr.
140 at 7/5 1937 I l, 1 be&Jn4eleen, omhandlede ar1, 0l at fred-
JUqan af foniarmte la4e~ordsar.al ekønne. at vere af TlBsent...
111 betydning til a1krlDB at udsigten tll og fra Risley kirke
0& kirkec1r4, Til det omhandlede gade30rdsareal 1 ~enho14 ~ll
aeYnt.lovl If 1Ol 13 ••1". at frede eoaoovenfor anført.

Etter o.8t~dllhed.rne v11 der ikke vare at betale er-
.tatDiDg for fredningen.

t h 1 b •• t e a •• II

Det foran omhandlede ,ade~ords.real ved Bisle., kirke b.r
fredes so. o'Yenfor anført.

Ba1-Schlll1d t. Johs. irlstofferaen

Han. P. Hansen----....-.....

• Indført i dagbogen for retskreds nr. 21, Næstved
købstad m.v. den

lo. apr. 1954
Lyst. Tingbog. nr. 6 a Akt. Skab L. nr. 415

Rich. Jessen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Natmfredn1ngsnlmløt fbr ,~ Amtsrladsknd ' a.en(J.oktober

/~~,~~
Hay-Schmidt.

1954.



- REG.NR.~ 02.('4"7.000-~;x
• ••• -<c.
; . co• '"~-~-•-!!-• 5~~

'" sf .c·
'", •.,• 5(

fla.

• ,6
ltJ ,

<i'

c•E
E,'l.
e•..
•o
e•l'.u••>

l:o .,;
~ •
• ~•.. ~
c

" •
L ~
o •;;
;; !~ ;;-•
"•o
e•....... "'• ~.-

• c.
~••

l: ,
, ~f \:l••.. ,
~ ~
<; '5~ O
• \:l
e ;c•~
«

"

,
z

Terræn ved

R/slev kl/-y\-e

Del med rød farve angIVne
gode.1ordsar-ea/ er fredet -ed
kendelse af 26/3 1951,.

lidfærd'9!'f i l770rls 1954 på grund/og
af molrdrelskorld af~e~6LtR-
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FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

(')('1·2aer 1
i . :::.;n;i:~rvrAlser

År -1996, den
Vordingborg af
Andersen.

8. maj,
formanden

foretoges på Dommerkontoret i
for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 3/96 Ansøgning om dispensation fra
kirkeomgivelsesfredningsdekla-
ration af 26/3 1952, tinglyst
d. 10/4 1954, til udvidelse af
eksisterende redskabsskur på
kirkegården ved Rislev kirke.

Der fremlagdes:
skrivelse af 25/4 1996 med bilag fra Storstrøms
Amt, Natur- og plankontoret,
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige med-
lemmer.

Birgit Rasmussen har
bestående bebyggelse
hvide, og taget tækkes

oplyst, at tilbygningen
skal opføres i mursten,
med røde tegl (lertegl) .

ligesom den
der kalkes

Da formanden ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav 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 afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af den,
der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i
naturbeskyttelseslovens § 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.

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

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 8. maj 1996.

~lf~
fmd.

Udskrift er sendt til:

l. Roskilde Stiftsøvrighed, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde
2. Rislev Menighedsråd, v/Gerda Larsen, Køberupvej 33,

4700 Næstved
3. CASA arkitekter M.A.A., Villa Gallinavej 18, 4684 Holme-

Olstrup
4. Næstved kommune, 4700 Næstved
5. Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37,

4800 Nykøbing F, j.nr. 8-70-51-373-38-1996
6. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
7. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165

København K. (kopier af diverse bilag vedlægges) .
8. Jørgen Nilsson, Jeppe Aakjærs Vej 27, 4700 Næstved
9. Verner Larsen, Fanefjordgade lSD, 4792 Askeby


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



