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-.' Kommune: Rø,nnede' 385
Ejerlav vester-Egede,.

- Sogn vester-Egede• Ja-_~I:... - e.. . Dt:kl./Kendelse Tidj\~st.. Matr. nr. dato
3 a 13/04-1953 3/08-1953
3 dl 4 a og
nu 3 e 4/10-1952 8/08-1953
6 a, 18 b

og 19 20/10-1950 8/08-1953
Gadejord 14/12 -.1953 10/04-1954

F. P.U. j. nr.: p 1226 Reg.nr.: 385-4



I' .'tr. nr. 18 b, 19 og 6 e
tI";;
r~
l-
\

for fredningen krævee~ ingen erstatning. men
Klosteret ~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses påMMMejendom ,matr. nr.

18 b, 19 og 6 a af Vester Egede by og sogn,
~ idet bestemmelserne også er gældende fa eventuelle efterfølgende

ejere.
dog uden udgift forJ.lMi'lU.klosteret.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Vester Egede menighedsråd hver for sig.

I- iI.
I.

I
I.

Vester Egede by og sogn. Anmelder:

Fredningstilbud.

Undertegnede G i s • e l f e l d K los t er
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 18 b, 19 og 6 a

af V e s t e r E g e d e by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: Metr. nr. 18 b og 19 samt den del af matr. nr.
6 a, s~~igge~indenfor en afstand af 19 m fra midtlinien af den
offentlige vej gennem Vester Egede by.

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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

~IMMMmMMf~1i"MI~v.iMMMMM

GISSELFELD KLOSTER ,den 1)( 10 195 O

G. Iuel. Carl Heise. E. Preuss.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den t:" / (C 195 b

Hay-Schmidt.
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Afskrift.

StcmpcH.r: ,L t. L jJ '
l Iv. i.. .:' .-,: ~.':"

Matr. nr. 3~ Vester Egede by og &ogn.

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede menighe~sr~d for Vester Egede og Braaby sogne indg§r herved
under foruds~tning af kirkeministeriets approbation pA, at den til præ-
steembedet i Vester Egede hørende ejendom, matr. nr. 3! Vester Egede
by og sogn, som udelukkende benytt§s til pr~steg~rd og have, fredes s~-
ledes t •

Sålænge administrationen af matr. nr. '3! henhører .~der de kirke-
lige myndigheder, træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse om ny-
placerin~ af bygninger, fierunder tillige selve bysgepl~en samt tilbyg-
ninger m.v. og ombygninger der ændrer pr~~teg~rdens udseende, uanset
nærvwrende deklaration. I tilfælde af at de kirkelige mynd1ghederBrdmini-
strat10n af n~vnte areal ophører, må der,1ngeneind~ på:jarealatlforetage.
ny bebyggelse eller ombygning der ændrer bebyggelsens udBeende eller til-
bygning uden samtykke af de p~taleberettigede eller foretagee nogen for. (

Vester Egede kirke "eller kirkegArd efter de påtaleberettigede. skøn ud-.
sigtøhindrende ~eplantning eller hegning. Under ny bebyggelse, ombygning
eller tilbygning omfattes også anbringelse bfs~re, boder, transforma-
torstation, master o. 11gn.

Deklarationen må tinglyses på metro nr. 3! Vester Egede by og sogn.
Påtaleret har menighedsråde.e for Vester Egede og Bråby sogne og

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds hver for sig eller i forening.
Fredningen sker uden erstatning.

Menighedsrådet for Vester ligede sogn, den lB. deoember 19'0. I

Poul Munoh. Ole Jensen. Johanne Nielsen. Chr. Frederiksen
L. P.. Hansen. x. Hansen. Oluf Larsen.

Menighedsr~det for Bråby sogn, den 13. april 19,3.
E. Preuss. K. Kjeldg~rd. Vilh. Søe.
Marie Nielsen. N. P. Chr. Nielsen. H. Henr1ksen.

! I Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaratiQn tinglyses Bom ser-
vitutstiftende p~ matr. nr. 3! Vester Egede by og sogn.

r "l )Z ·5":!;CJ y 9
Kirke_

.,
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ministeriet. den 23. juni 1953.
P. M. V~

E. B.
M. G. Petersen.

ekepB. ., , ~ ""

Deklarationen modtages Og godkendes.
Naturfredningenævnet for

Præstø amtBr~dskreds, den 1/8 1953.
Hay..Sohmidt. Johs. Kristoffers.n.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 17. Bregentved Gisselfeld Birk,den 3. august 1953.
~Bt. ~U8bo& B V. Eaede. Ak~,Skab .U,nr. 511., . . _.. ~' ...

K~rkem1n1ster1et~ godkende16~ er plte8n~~,
Anm. ~orud hæfter. bea1utniDi Om byg8e11~, llst .1/10.1937.

Peytz.,. \

Afskriftens rigtighed bekræftes.
,...-_--. ......_----.-.-.

.. • ~ l
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Afskrift.

•

Matr. nr. 4a og 3d
Vester Egede by ~g sogn.

'.
Stempc1fri ih. t. § 33
jj 'oG" n.l, JIj( 7/5-1937.,

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede sogner~d for Ve8ter-Eged~ kommune bestemmer herved p!
kommunens vegne, at nedennævnte arealer fredes således, at de 1kke må
bebygges eller beplantes med højstammeae træer, og at der ikke på arealer
ne m! graves grue eller anbringes tranaform~torsta~io~er. ~elefon- eller

, ,
: ." ..,

elektr1c1tetsmsster o, 11gn., skure, udealgasteder, 1sboder, beboelses-
vogne og efter fredn1ngBh~vnets opfattelse 8k~nhed8for8tyrrende genstande

~Der tages dog forbehold 80m nedenfor anført.
Fredningen eker uden erstatning.

.. ,

~. I ~ " • '- •

Påtaleretten har menighed8r~det for Vester -Egede eogn og fredn1nge-
J 1, ._ • ' J. •

- nævnet for Præstø amtsrådekredø hver for eig eller i forening.
Arealerne er:

l. Parkerinclspladeen på matr. nr. 4~ Vester Egede by og sogn (vest for
k1rkenø og syd for skolen). Såfremt par~ering8p~ad~en tl1'ttes lt1l
eller udvides med gadejord vest for nævnte matr.nr. 4~ omfattes den
pågældende del af' gadejorden ~f fredningen, dog at eventuelle på den
indtagne gadejord da stående telefon- og elektf101tetsmaeter m! for-
blive stående.

~
2. Den øvrige del af matr. nr. 4! samt matr. nr. 3i ibd. De nu på disae

matr. nr. værende bygninger (skole med udhuse) m! opreholdes. Men om-
bygning, tilbygning og nybygning - herunder 8~danne huse8~dseende
plaoering og anvendelse i erhvervsøjemed - m! ikke finde sted uden
menighedBr~dets og fredningsnævnets samtykke.

~en på arealet værende have må ligeledes opretholdes, Skolenø nuvæ-
rende legeplade må eventuelt indtages til have, dog at højstammede
træer ikke m~ forefindes.

Deklarationen, Bom skal godkendes af Præetø amtsråd, m! u4en ud-
gift for kommunen tinglyses på metro nr. 4a og 3d.- -
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Vester Egede sogneråd. den
"'/10 1"1.

Vester Esede sogneråd pr.'n",nnede,4/10 1952.
Rich. Jørgensen.

Godkendes.
Præetø amtsr~d. den 25. februar 19'3.

Weohselmann.

Deklarationen modtages' og godkendes.
M4Utt1'Baturfredn1ng8~ tor

Præstø ~mt.r~d.kreds. den 7/8 1953.
• .. t ...,...

Hay-Schøddt. Johs. Kristoffers.p.

In4tørt 1'dasbogen tor retskreds nr. ti 17, Breglntved ai••'lfald Birk
d o t 19~3 itt...... l ,. en "". augue· 7'V. E6ede. Akt z Skab

• I,

. ·',1 ILyet. 1'1ngbog D nr. 197.
J. • ~ L ,J

Anm. z Præjudicere. af
l. dokument'1 skøde lyet 5/1 1932 angående .xtraordinær •

.!hegnspl1gt. PA 3,! , .,
, I

2. Be81ptn1~ om byggelinis; lyst 1/10 1937 på .3! og 4!
l ,

Peytm.
, . ! ..- I

---- .._- ....-------") )

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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Nafurfrednlngsnævnet fur j

du-ut: Præstø Arntsraadskreu;;

Stempelfri i h. t. §33
i lov nr. 140 af 7/5-1937

A .F'

afeagt d. 14. a.o. 19~3
analtna. trodf~ua at ,84e30r4 yod 'e=tlr-~Gde kirk ••

, \

, " r'
"

Ved V.øt.~~eae kirke 81 ~.1186"4e ......~or4••r••l ~.D4. til
eJor1&U6ot VeQtGr-~e4. bV Di 8ogn. G.4e~or4.ar ••l.t .~ at••t " ., .ort,
aom er u4f~r41cct øf landlnupektør Juul Ul~18'G .t Ø~Gty.4t Ol GO. y11
.ar. a' y.db.t" en utakrl~~ .t ~fY.r.nd. ktnd.l •••

øa4.~ord ••~••1.t onake. tr~4., alleo.al
41".1" al ikke bibIU.. • 04ifi pi 8real., .. Ikke.anttr1n,.. ""nato,..

.. ,or.,.t100er, ,.1.too. 06~~al'atat...t.r o.l1an. ( bor'••' t.. a. '11
klrK,no 0& skoløA~ b~U& nød9cndi, •• 8."~).8~ure. at.als ••,.4er, le\04.r,
b.t)o.l_.cyo~n. Ol ,.n.'ana., 80•• ttor fre4ntn&~øaYfta'. optat,.l" '1' .~

Imende.A ..eal.' a' ikke beplan,." JI. en _0.4\.>. al41, ., "4'1a"~Ul Ol tra V..
•~ør.~.4. kirke og kirke,Ard .tter tr8dn1ni.~ne'. opt.".l" iOd.k ....
ka.. Pi .r.al.~ må ikke ,re.,. Grui, PA ørøal., .. lkk. 4r1Y" DO, .. 91rk-
lombed, 80~ ••4 r_s•• ,.~. l1u' lUd' eller pl Indea .ad. kaa vare '11 al... ·
pe for V••'.r-~.de klr&QiA~4. P"al.t~'ten hør •• 'artr'4n1A68A89n.t tor
Prae', ss'erl4akre4ø 0l Veø'.r.~.4 •• enl~b.4.rad.

Dell14. dao•• ber 19'3 bar trodlUqatDolDYne'alho14' ••4. Y.4 V•• '.r-.toSe-

" 4. kirk., byorUl 1ndkøldelfl' II' ~k'.vea bekend".rehl l ;$'.'.Ude"••
nr. 206 tor 4.. J. d•••• i ~~.'T.dtld,n40 nr. 283 tor den a. 4••• o. 1
U,daJ_l!ana. ~ooi.l.»••okr.' nr. 281 tor aon 2. 4•••• hvorboe eOIQIPrw-

dl,

,'.n,eOlnerl4.,. u~"1~4.t ~aa, Oi•••lf.14t klo.'.r er ..r.kilt tft4kaldt••
~o4 tr'dn1~.n ~r ikke Ir'~8.'la4el~.la••
Id., b.øhirk ••• a' 40 •• "la9 , •• "..... .i\C.4. Urt. -8 JUrte.AN .. 11......

.re.l.,. i v~e8ntlil' oatene ...fre4et •• 4 deklaratloae .., ude'84t. .t ••
pllalA.nde lod_eJer_, oc ., dOD enekod. tr.4nlQl .t '•••~ordear ..l.' .0•
•, 184 i tr.dnl~en Mt nevnt. ti,••••-el.'l.'" ak.an ••• , y.re .t •••oct.
ll~ b.tI4n104 for 8t atltre \Ad.ii'la til 08 t,.. ,••' .....llt.I.4.klne Ol kirke.

ølr4, tlAder n~n,t •• t ~ødeJord=.re&lot 1 henhold til §I l o, l) i lo•••

N1lturfr. N. Pr. A. J. Nr. /Zl,l/7,'I/1I /ro/ ,

"l' "I

~



uturtn4n11.1cl nr. 14ø at 1/rJ 1937 'fil \,18re a't frede GO. f 01'81& ut,rt.

tfter omn~mAd1ShcdcrnQ vil d~r 1hk, l'~r.at betale el'.'.tn1D1 tor
1,.edD1Q&ent

~ h 1 b •• , u ••• QI

Det toren omhend1ede gadeJordsareul .84 V••'or-~.4. kirke bel' tred.,

1
Joba. Kr1otottel'o.n.

Qvend Kindt.

Afskriften~ ri~tighed bekr~ftes.

,-
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'*FREDNINGSNÆVNET
I .

STORSTRØMS AMTS
NORDLIGE FREDNINGSKREDS

REG.Nl J Vo ~- Ul-e.~ ~~~m~~
dd d'),) - 1')87 ~~Store-He inge, en ''.J. u. ';J ro-- ~ .

&J.J

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

" 8 j UU 198'1
J.m 78/8,

Dommerkontoret
4660 Store-Heddinge

tlf (03) 702073

Nævnet har d.d. tilskrevet teknisk forvaltning, Rønnede kommune.

4683 Rønnede således:

I en :lcrtil frc ~~e,lut [).:::..~'"l . ,'.t',Jde en .IJ':tt:-~\11:ttoilct- 0[: oJll'.:l-:'dnirJl!s-
by-nin, ....uc'f(~;~Ju GO':1 ti11"'.V~·1!in. tiJ k'1pcllct vc:Ll~GLcl f,~erle kir}:e har

rør. nede kOl!lJlunec teh1i s]: c forvaJ tni n ....p~ e j E rens Vl:,.>C c.n~;,ooet 01:1 dis-
pensntion fra elen pfl ejcn0o'-~'Je:1 ~lvilende frec1,lin,~~Llc::1Q::.:...tioH.
rft er i ndhcntct ud t:llel;, C' fr::~ :;torstrn:'lf3 3.1. tf'}:OJ c 1Uner; J ·'.:1C:L:}:'\ L'~':ontor
T1eddeler n;-:.wnct åen bcr~ ";":rcc1 e (1i:: ;,cnG'1ti an. ]l,o~ viJ.J:tn':

:~C p:~, niLlrtion[)~'l;'J·l'! vir:te beillo':teac G:~r:.!lj.r2_·,('] ]J. til:~~{:-;nincens

øst- o norur.,ide b32.' lllJclaocc, o~~ l..er bør til --C'~-, : le et- ~,lcl'es et

lord.

-p,y[';niwens so':kel ~IC!1øver il:ke nf'ldven:1ir-vir. :-:1. 17':"( V:Æ .) _'et, Jnen

};:an evt. l, J.',c. et l)'.2'L::lc-.-Hl(' terr:-m.

'i.'iJ~:orGclGvcjcl til j~nt(;ri3.lel)l3.(l,:cn nor,; :~02 cil, J "i:1:cn Gør ud-
foref', f;i: di~'}:rct GO;~ ,uli~~t, evt. 'JO:,: lljul:;.)ol i t:r,~c•

"Sen vi Gte T,];'l teri 31cplaus bor udfor-'1es 0,- ~ Gllyttes 3'l cli G~:r('t SOlL. ou-
li["t. ...Jer bor bl. a. iJcke op~3tille3 affaldscont3.i ne::-(; 1.)[. arealet •

Den foreslåede s]'.e11)epl<lJ·'tninr~ ::.i' l.:d. l 1/2 iJ'''je rosenbuske bør over-
vejes udskiftet :7leo (': i~J:c J'Ol' høj L tvlwl:al\'u.Lel iLti8}~ he;;n.

!>~Vllets afC''oI'else k.:tn inl5br-ln:-es til prevclse for Cverfrednin.:::sn',,:vnet,

inden 4 u{~er fra modtac:elsen af denne ned2-elelse.

Kurt Andersen



AFSKRIFT AF STØRSTEPARTEN AF AFGØRELSE AF 29/6 1987

"I en hertil fremsendt sag angående en påtænkt toilet- og
omklædningsbygning udført som tilbygning til kapellet ved
Vester Egede kirke har Rønnede kommunes tekniske forvaltning
på ejerens vegne anmodet om dispensation fra den på ejendom-
men hvilende fredningsdeklaration.
Efter indhentet udtalelse fra Storstrøms amtskommunes land-
skabskontor meddeler nævønet den begærede dispensation på
vilkår:

De på situationsplanen viste beplantede skråninger på
tilbygningens øst- og nordside bør udelades, og der bør
til gengæld etableres et mere naturligt faldende terræn
fra tilbygningen mod øst og nord. Bygningens sokkel be-
høver ikke nødvendigvis at være vandret, men kan evt.
følge et skrånende terræn.

Tilkørselsvejen til materialepladsen nord for tilbyg-
ningen bør udføres så diskret som muligt, evt. som hjul-
spor i græs.

Den viste materialeplads bør udformes og benyttes så
diskret som muligt. Der bør bl.a. ikke opstilles affalds-
containere på arealet.

Den foreslåede skelbeplantning af ca. l 1/2 m høje rosen-
buske bør overvejes udskiftet med et ikke for højt egns-
karakteristisk hegn."



UDSKRIFT
REG. NR. 0/'1 O!:J~00 ()

AF
Modtaget I

Skov- og Naturstvrelsen

1 4 HAR. 1990
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS -

•

Der fremlagdes:
- Ansøgning af 13/2 1990 med bilag fra Annelise Hovmand og Carl-Johan

Nienstædt.
- Erklæring af 28/2 1990 fra landskabskontoret, hvorefter det anbefales

at bindingsværket overkalkes, hvis stråtaget udskiftes med tegltag.
Erklæringer fra nævnets øvrige medlemmer, hvorefter det ansøgte anbe-
fales.

Da nævnets formand kunne tiltræde dette, meddelte nævnet for sit
vedkommende som påtaleberettiget i henhold til deklaration tinglyst den
3/8 1953 tilladelse til at udskifte stråtaget på 2 udlænger med røde
vingetegl .

• Ulf Andersen.
fmd. /BK

Mil.iøministeriet
..sko\'- og Naturstyrelsen
•. nr. SN I ~ \\ lS- O C> o l

Akt. nr. 'O Frem-



SCAl~NET
FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT

REG.Nl ItjO EJ . {JO

........ .--..-
• J • I,' '~I·"

Kirkctorvet 14760 Vordingborg
Tlf. 55 36 1700
Fax. 553617 10
Direkte tlf. 55 36 17 26
Email: post@vordingborg.byret.dk
17. oktober 2005

lVloah'.tJiZ~1\
8J:tc'tf- (JC" T"T .., ~ q·~·G~V~.'3~::J3~2I.

Mandag den 17.oktober 2005 foretoges på dommerkontoret af formanden, dommer Ulf An-
dersen:

Fr.s. 15/05 jf. 17/05 Sag om etablering af spildevandspumpestation på matr. nr. 59 a Vester
Egede by, Vester Egede. Pumpestationens dimensioner er 1,5 x 1,8m x 1,1 m højde. Ejen-
dommen er omfattet af kirkeomgivelsesdeklaration tinglyst bl.a. den 14. december 1950.

e Der fremlagdes:

Brev af 18. august 2005 med bilag fra Rambøll Danmarks A/S, mai l af 15. september 2005
med bilag fra Storstrøms amt og tiltrædelseserklæring fra det lolkalva1gte medlem.

Da det amtsrådsvalgte medlem telefonisk har tiltrådt det ansøgte, og da nævnets formand li-
geledes kunne godkendte det ansøgte, gav nævnet dispensation fra ovennævnte kirkeomgivel-
sesdeklaration til det ansøgte. Der er ved afgørelsen lagt vægt på formålet med det ansøgte og
pumpestationens beskedne dimensioner.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. Naturbeskyttelseslo-
vens § 66, stk. 2.

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i Naturbeskyttelses-
lovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. Fredningsnævnet
videresender klagen.

Nævnets tilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt,
må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer anderledes.

Det en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

~\- Y2.-'\ }5-::>:D)
+q

I 't

mailto:post@vordingborg.byret.dk
http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Storstrøms amt den 17. oktober 2005.

~~
formand

Udskrift er sendt til:

•

Rambøll Danmark A/S, Bag Haverne 32, 4600 Køge
Storstrøms amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
Skov- og naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite for Fakse/Rønnede, c/o Rudy Burmeister,
Tokkerupvej 4 B, 4640 Fakse.
Rønnede kommune, Industrivej 2, 4683 Rønnede.
Knud Green Christensen, Leestrup Skovvej 15, 4640 Fakse .
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.
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