
Afgørelser - Reg. nr.: 01537.02

Fredningen vedrører: Nordrup Kirke

• Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 12-04-1951

Kendelser

Deklarationer

01537.02



FREDNINGSNÆVNET>



•

•

D
BestIllIngs-

formular

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

28 •• ' ...... ~

..... -ia

Akt: Skab nr.
(udfyldll al dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de søndenyd.ke lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Køben }
K dOt bopæl;re I ars

Gade og hus nr.:
IhvOf' sldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontorft. Ringstfd.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
. . .......... o••• Rl".hibyder herved som ~~an'. nr.

·.a·& ....... _.I ... ·~
"

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

Arealerne beskrives således:

w.....1'. .... ..4 .... 4eIl 4eJ. al u. ." 118-
.... lade. I•• eR llal. d • (.. ,,,.) .,. le•

•• 1'åUp ... t. kl'-.. klit...........

Fredmnqen har lølqende omlang:
Arealerne må Ikke bebyqqes eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbnnges transformatorstationer, telefon- og telegralmaster
o. 1., skure, udsalgssteder. Isboder, beboelsesvoqne og efter nævnets oplattelse skønheds-
forstyrrende genstande ........., ...
Din la. IIL.. ; at _, •• al'. 18.& Ude 1*11: tQ.aeapyaj
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~a:e:.!s'o",!.K~~·...11e.. al 'n .. la U 'I _
ikk•......... :1.... ,,_+. .._.1. "ø,. 1\W1 +._ -fI ft_: _...



•

'.r. ;.

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

• .. _ aa I; ••~ "'"••...~dog uden uclgiff for mig. .

PåtaleberettIget I henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og.......... menIghedsråd l forening eller hver for sIg.
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I........
• ..... 1....Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frpdningsnæ"l/Ipf 101' Sorø aml, den 195
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Bestlllings_
rornlular

D

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.

,~" 21a .. a2." <. '" .. !::."nnp _., .....
Købere }
K d"t bopæl;re I ors

Akt: Skab nr.
r ("4111"" øf -dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor ddant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredIlingsnævnet fol' Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som eJer af matn. nr .
;

.... 11 ••• 2a ....... ., ......

•••••••••••• z

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebygges eller bepla~tes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at ........... , ............. '" _ ......
... l .... ,,, •• _ 10t•• '''. (Yll1a).

Jensen & l(jehbkoy, AIS, K"benhavn .

...,..



I
l(e !
I

I
r,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovennævnte forhgsiIlbud hnglyses på mm ejendom matr. nr.

...... 11 .... aa .... -.np .....S ••••
dog uden udgift faT mig:

Påtaleberethget i henhold til foranstående er frednmgsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd l forening eller hver for sig.

Don.nø ... ,. den 12/ • 195 L

.... llaaa._ ...

Fredningshlbudet modtages og godkendes.

FI'('!illill,fJSllællllel {Ol' SOl'ø 111111, den l' 4 1951~
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Giro 2 O) 26 95
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-FREDNINGSNÆVNET.

F~ 16t19~3.
Ved skrivelse af 14/1 1983 har Vestsjællands amtsko~mune,

fredningsafd~li~gen~ for menighedsrådet til nævnets godkendelse
fremsendt .en deklaration om den ude~ nævnets tillade18~ foretagne
pe~l~tning på matr. nr. 22 P Nordru~ by, Nord~~ve8ter~ der er,
omf~tt~t af kirkefredningsdeklaration, tinglyst den 13/10 1951.

F~edningsafdelingen har som betingelse for beplantningens bi-
behol~else foreslået bestemt:
at beplantningen ikke må blive højere end de på kirkegården stående

kastanje- og elmet~er,
at beplantningen skal vedligeholdes og udtyndes (udhugges) med jævne

mellemrum, f.eks. mindst hvert 51te år,
at man ved udtyndingen skal stile imod en beplantning bestående af eg,

birk, rødeg og eventuelt enkelte lærk.
. I en vedlagt skrivelse af 11/1 1983 har menighedsrådet v/Gunnar

Westergaard meddelt, at man vil være meget tilfreds med en afgørelse
i overensstemmelse med nævnte forslag.

Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af kirkefredningsde-
klarationenL at den foretagne beplantning bibeholdes på betingelse
~som foreslået af Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling, hvorom
~er af,nævnet i medfør af naturfredningslovens § 64 tinglyses en de-
klaration på ejendommen.

'M,"J~~
Folmer Nielsen. l •.

/...

Menighedsrådet for Nordrupvester kirke
v/hr. Gunnar Westergaard,
Nordrupvej 22, Nordrup,
4200 Slagelse.



IOJEBS3 o 3 O06
Matr.nr. 22 b
Nordrup by,
Nordrupvester.

Stempel fri REG.NR. / ~3 7~

Anmelder:

Fredningsnævnet for Vest-
sjællands amts sydlige
fredningskreds,
Skomagerrækken 3,
4700 Næstved •

•• Fredningsnævnet for Vestsjællands amts sydlige fredningskreds
har som påtaleberettiget på bestemmelserne i kirkefrednings-
deklaration, der er tinglyst den 13. oktober 1951, tilladt, at
den af Nordrupvester menighedsråd tilhørende parcel, matr.nr.
22 b Nordrup by, Nordrupvester tilplantes.

Som betingelser for tilladelsen har fredningsnævnet bestemt,

•
at beplantningen ikke må blive hØjere end de på kirke-

gården stående kastanje- og elmetræer,
at beplantningen skal vedligeholdes og udtynde s (udhugges)

med jævne mellemrum, f.eks. mindst hvert 5'te år,
at man ved udtyndingen skal stile imod en beplantning be-

stående af eg, birk, rødeg og eventuelt enkelte lærk.

I denne anledning begæres nævnte betingelse i medfØr af natur-
fredningslovens § 64 tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 22 b
Nordrup by, Nordrupvester som bindende for ejer og indehavere af
andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår en
sådan ret er stiftet.
Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts sydlige fredningskreds,
Næstved, den 9. februar 1983.
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, Erik B. Neergaard. '"L··l_._
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