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

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:1.A:
(i København kvarter)

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

sogn.
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Akt: Ska,b' nr.
(u~es tJ/ dommerkontoret)

• .t."';

Be'ltllllngs-
formular

Gade og hus nr.:
(hvor sldllnt bndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
'c/o 'Dommt'rkontoret. Hingstt'ri,

Stempel: kr. øre.

• ~~. t'_ ...,

F R E D N I N G S T I L B~U-D

Undertegnede .. nlPed8z64eae tOI' V.. el_ Ol B. .._~ .ope
tilbyder herved som ejer af matr, nr, 1 " ~e.....".-1....bi' Ol _sa.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Frednll1gel1 har følqendp. omfang:
Ar<3alernemå lk1~fG ......... *-i ......... træer, og der må ikke

på arealerne graves g/us eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsa!gssteder, Isboder, beboelsesvoqne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at
XUU· •.. ···"",..xunMtlD$P ~ ...... U1

'ud.lt'fta , ~ .. .. dette- w..~ to øa... a:tal ",IIIDO"='-.~ da ~ .. , .a.. 401' ik1Io -'taIfIIIt. ~e
~ j;rtå ~. 4cre i1lb 1lQ er bø~" ~ _~ ~,
Icnlicn & i<jeldskoy, AIS, København
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""~iifindforstået med, at ovennævte forligstilbud tinglyses på nållJliendom I)Jfltr.nr.

l ~F. V._l ... b,r .• 1 ..p;
dog uden udgift lor mUQ:z ,.eal8be~zl4eJl ••

Påtaleberettiget i henhold til' foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

81ag.l •• herredII pro~ forening eller hver for sig.

Pi ... lghedaz'4enea VIp.

VllUll1ev den øl. 195 1.

ø:tu-. Eau4aen.
till.

Fredningstilbudet modtages og godkendes,

Fredning&nævIIPt fol' Sorø amt, den 195
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Restflllngs-
tormular

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,

sogn.

.... V__ l. -"., ....

Købere} .
K d't bopæl;re lore

Akt: SkaII. 11'.
(u4fyldø. øf /IoIIlmerkonto,et)

Gade og hus nr.:
(hvor sAdaol findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredningSllællllel {ar Sorø .41111,
c/o lJofllmerkonlorpl. Ringsirti.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af Jllatr .. nr .

..
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

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. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at 1... ep'''' _ .., t t .
•• 1."..-".,. S .. ar.'.... at ai... ' lo (ti) Ih ti ..........
Jensen &: Kleldskov, A!S. København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhoid til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

'1.. - 1. menighedsråd i forening eller hver for sig.

den '/ • 195 L
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Fredningstilbudet modtages og godkendes .
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Predn;ngsnællnel for Sorø alllt,. den' .. 195 ..
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

.... ,... 1. ",., .....
~ t • .. . i

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Akt: Skab nr.
t-4fyld •• af dommelkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl;

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredllillgSlltelmel for Sorø JllIt.
c/o [)ollllllt~rkolltOI'/'t. Ring.~ted.

"

Gilde og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede l .......... PGtl1 t1leI'e ' "

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4" V-..l." ..,." .......

at ,lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskllves således:

....."elat .y eJ.... ,.~ l'" _, te•••• tf.'l ....
"83 OS l ••• , at t. aet. tl'& .,.j..

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer. og der må Ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, ~ljirtg '-.rilt'lI-*, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets op attelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig doq ret til at

Jensen & Kjeldlol..ov, Af S, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.
l

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den' / • 195 l.

Fredningstilbudet modtages og godkendes .

Fredning.mæv;lel for Sorø oml, den' I 4 195 J..
• J 1, ...
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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.
(ruJlykl"'af d...... 'konto'..,, .... V.. _l." tv· ........

Købers }
Krsditors bopæl;

I 'I.

Bestflllnl:s-
formular

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderena navn og bopæl (kontor):
Frl'dllillysllælmet {Ol' Sor0 .Iml.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegne'de ._.1 ., \ '\
tilbyder herved som ejer al matr ..nr.' Y_l p,

Ilt lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang: I I ...., ..,_ 4l1li ~ ~ .... ./
Arealerne må ikk~l};;byggeB eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- 'og telegralmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og elter nævnets oplattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

U.s ...... fij".MajiHdt

Jensen &: KJeld.!>kov, AIS, København.



For fredningen kræver ~~~atning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på miq.ejendom matr. nr.

dog uden udgift for.. • .

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og
·Y.-1_

v..... den , / 4 195 l..
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Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredning.mæV~let for Sorø amt, den. , 4195 l.
ftlMtø ..... n••,. -
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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 s0nder)yd~ke lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(u4fykU< af domme,konto,Bt)

Købers }
K d't bopæl;re I ors .

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllillgsnællllet ror Sorø ..111It.
c/o /JoTIIl1lprkontor/'t. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede 1... _ .... De a.lII'tlJIi..18'~"
tilbyder herved som ejer af .M' •• J ... ~ '_drllal1..... _eal (pllltlUt ...
,l"') .,. •••• , t.~V_e).eY klrk",-,,-

"

.I' 'I' •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebygges eller beplantes med højstammede traeer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- 'og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter naevnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

II".S •••• , .1_••••

Jensen & Kleldskovl AIS, Københ.~n.

Ol



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget 1 henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

"... lø menighedsråd i forening eller hver for sig.

.... 1" den' I" 1951.

Fredmngshlbudet modtages og godkendes.

Frednillg$næv~e~ for Sorø amt, den ~ / '1
(1J1~ .q,{~~
'---'

1951

,. .-

, 'I

j,,~\., ,,,,t#" .... ·... "llj'~ ......·P.). H;~'~$!~~



~~"~ 1'."", ..." ... , ,,~" 1""

~

.
," '''''1 ~,~,..

}':' k-J-i"'"
.-.

" l'

~""4IV øV...,.~..,...Øy
............,....s......
$tAr~ _".~.e.....".,,~

jI.-~(fy
v/......A.'l-'~.~

·1~~·
, "

,.."

, I



DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01524.03

Dispensationer i perioden: 25-06-2002

01524.03



..
. .Q(0 A 1\1l\>':rrc~FIP REG.Nl

Frednlngsnævnet-lbt.l~eStg,J~Ia1tds Amt

Roskilde Stiftsøvrighed
Palæet
Stændertorvet 3 A
4000 Roskilde

Ved ansøgning modtaget den 31. januar 2002 har Stiftsøvrigheden på vegne
Vemmelev-Hemmeshøj menighedsråd ansøgt om nævnets tilladelse til sog-
negård, henmder forlængelse af laden samt opførelse af garage med udhus
på matr.nr. I a og 1 l Vemmelev by, Vemmelev, beliggende Fmegade 19 i
Korsør kommune.

Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der
den 22. april 2002 har bemærk.et:

"Ejendommen er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning tinglyst den 27. ja-
nuar 1953 på blandt andet matr.nr. l a. Denne ejendom er senere opdelt i
matr.nr.er 1 a og l l. Det fremgår af en påtegning, at kirkeministeriet træffer
afgørelse om nyplaccring og ombygning m. v. af præstegårdens bygninger. I
øvrigt er Fredningsnævnet og Slagelse-Korsør Provstiudvalg påtaleberetti-
gede. Imedfør af kendelsen må der ikke ske yderligere bebyggelse på area-
leme.

Del Irelll::.ellJte plojekt indebærer blandt andet, at der skal opføles en garage
på ca. 35 m2 placeret nord for Præstegården. Endvidere forlænges den eksi-
sterende kirke lade mod øst med ca. 3 meter. Endelig anlægges en parke-
ringsplads vest for kirkeladen og en containerplads ved den eksisterende
graverbygning. Natur & Miljø vurderer, at disse dele afprojektet kræver
Fredningsnævnets tilladelse. Ombygningen af kirkeladen medfører nogle
mindre ændringer af bygningens ydre, som Fredningsnævnet ligeledes bør
tage stilling til.

Natur & Miljø har besigtiget området den 25. marts 2002. Der henvises til
vedlagte fotos.

Det er Natur& Miljø's vurdering, at parkeringspladsen ikke vil virke skæm-
mende, at der ikke er noget nært visuelt samspil mellem kirkeladen og kir-
ken og at den nye carport ikke har betydning for oplevelsen af kirken. Pro-
jektet tilsidesætter ikke de hensyn, fredningen skal varetage.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

TIt. 57 61 22 66
Fax 5761 2216

Journal nr. 7/02
Deres J.nr. 59481

Den 25. juni 2002
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Det anbefales derfor, at Fredningsnænvet meddeler de nødvendige tilladels-
er. "

Nævnets formand har den 31. maj 2002 besigtiget ejendommen og fået fore-
vist lokaliteterne af sognepræst Lis Aare Jensen.

Efter henvendelse til Stiftsøvrigheden har arkitekt LeifBahn herefter den 6.
juni 2002 tilsendt nævnet dispositionsforslag for ombygning afpræstegårds-
laden og opførelsen af garage med udhus. Iarkitektens fremsendelsesskrivel-
se er nærmere anført:

"Den viste garagebygning (side l og 4), der også indeholder et udhus, ialt 35
m2

, udføres af følgende materialer, og i øvrigt så bygningen tilpasser sig det
eksisterende bygningsanlæg:

- Taget dækkes som de øvrige bygninger med røde teglsten.
- Murpil1erne, der bærer bygningens tag, opmures i gule blødstrøgne sten
med hvide bånd, som eksisterende præstegård .

- Træværk i felterne mellem murpilleme males hvidt, som vinduer og døre
på eksisterende præstegård."

Nævnets afgørelse:

Idet det ansøgte projekt, med efters endte beskrivelser, ikke findes i strid
med kirkeomgivelsesfredningen til Vemmelev kirke tinglyst den 27. januar
1954. tillades det, at der foretages ombygning og udvidelse af kirkeladen til
brug for benyttelse som sognegård med samtidig opførelse af garage med
udhus nord for præstegården, samt indretning af parkeringsplads vest for
kirkeladen og en containerplads øst for den eksisterende graverbygning alt i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelser.

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

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 afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

liH1c/~
//

Hans Nurup Rotf j'løw
i'+ i

~ \
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Kopi af kendelsen sendes til:
Korsør kommune, Rådhuset, Caspar Brands Plads 6, 4220 Korsør
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

e;/Tintirl.hed bekræftes.

t I d~ 5 JUNI 2002
e~
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