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/~- !
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1.. iOn..., " .a .....
(i København kvarter)

eller (i de søndel1ydske land ..
dele) bd. og b!. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab • _ nr.
(Adhlda 11/ r:lofflmllkonloret)

.'

.. Købere} .
Kreditors bopæl:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Frl'd/lings/lævnet {or Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

Stempel: kr. øre.
• .... ..

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl findes)

FREDNI.NGSTILBUD

Undertegne~e IOn8ftp •• O,~.. tmJt anløb__ ..u
hIbyder herved som ejer af m.Jlr. nr.

l .. sanenp _ .C e.p
~ .

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

Arealerne beskrives s'§ledes: "J

! •

. I.

• •• _r •

Fredningen har følgende omfang: i •• t ~aD& .. 4.' .....reDI.
Arealerne må ikke ebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

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

_'fauid!·!. ,,,,.e;. i *1111-.·

Jensen & Kjeldskov, AIS, Kilbenhavn.



·.ldpliUrA4 ...
For frednmgen kræver Jeg mgen erstatnmg.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forhgshlbud hngtyses på mm ejendom matr. nr.1.. sone_ __., ao...

I; . _ ..

dog uden udgift for •.• eø1sh*J.8.d.c1 ..
'- .

Påtaleberethget l henhold tIl foranstående er frednIngsnævnet for Sorø amt og
S1ace~. Jaør. p'rcmJtlullTa1c7 I.·e! kN forenmg eller hver for sIg.

den U / 4 195 l.

Frednmgstdbudet modtages og godkendes

Frcdning.mæll/let ror Sorø amt. den 12 / 4 195 l.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01537.03

Dispensationer i perioden: 02-02-1988
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REG. NR. O /s '6/1.O SO

/f/7/l /"'\n __ . Teif. (03) 720662
• Ne~GA~R': ..... L----...y.ogedretten (03) 738073

Tingbogsoplysninger
kl. 9-72 teif. (03) 73 7070
Giro 2 052695

*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

FREDNINGSNÆVNET

F. 5/1988.
Den 2. febr. 79 88

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og
/

modtaget af nævnet den 4/1 1988 har kommunen for menighedsrådet for

Sorterup Kirke anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en mand-

skabs- og Tredska~sbygning umiddelbart nordvest for kirkegården ved

•
Sorter up Kirke på matr. nr. l a Sorterup by, Sorterup .

Vestsjællands Amtskommune har ved sagens fremsendelse oplyst:

"Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning af arealer ved Sor-

terup Kirke, hvorefter arealerne bl.a. ikke i andet omfang end det nu-

værende må bebygges eller beplantes med højstammede træer.

Det bemærkes, at kirkeministeriet alene har kompetence for så vidt an-

går nyplacering, om- eller tilbygninger på selve præstegården.

Bygningen, der agtes placeret langs ydersiden af kirkegårdsmuren i til-

slutning til eksisterende mindre bygning med fyrrum og toilet, opføres

i samme stil som denne med hvidkalkede ydervægge og tagdækning med røde

• vingeteglsten.

Amtskommunens fredningsafdeling anser herefter ikke den ansøgte mand-

ti skabs- og redskabsbygning for at være uforenelig med fredningsbestemmel-

serne eller i strid med den ved fredningen tilsigtede beskyttelse af

kirkemiljØet.

Det ansøgte kræver tillige amtsrådets tilladelse i medfør af lov om by-

og landzoner, hvilket endnu ikke er meddelt".

Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af deklaration om

kirkefredning tinglyst den 19/1 1956 at der foretages byggeri som an-

søgt i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse med
situationsplan.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
j"!Jf.'.!r'. naturfredningslovens § 64 a.
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-

søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,

afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre derr-opret-

~c~

holdes af klagemyndigheden.

~Neer

//
{ Steen Bach Nielsen

Borgmester

Slagelse Kommune

Teknisk forvaltning

4200 Slagelse
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