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Bestllllngs·
formular

D

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

~{()..-'
Mtr. nr., ejerlav, sogn: .... Jldftp "'Da .....
(i København kvarter)

eller (i de sønderlydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab .' nr.
(u4fylde. tl/ dOlluuetlronto,et')

Købers }
K dOt bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl findes)

Anmelderons navn og bopæl (kontor):
Fredllillysllæl1l1el for Sorø .lml.
rlo IJollllllerkonlorl't. Rinysted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede .... AIIlø•• r d..;
tilbyder herved som ejer al malt. nr. ........ ..... " ......

,'" J
at lade nedennævnte areal al ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

1. M 1a&9 • .,kke bell.... .-lU.1'" Y. Id...... __ u.
aa....

I•• , ,,1Eke b.U...... _, I....... ar. ti i...,.h ..

•J'."l"'~k""ll ••• ls Æ,.)

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

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstdlioner, telefon- og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder. isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande."·'I.'i' ••.;•...,....

_0i4. t

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 .

.)ck., .............. _ ••. a ....

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frednmgsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 17/ 4 195 l............
Fredningshlbudet modtages og godkendes .

Fredning.mcCll1Iel {Ol' Sorø aml. den 17 I 4 195 l.
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Bestlllings-
Formular

D

I,
REG. NR. ~P3119 / f)'/'l

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

Akt: Skab nr.
(lU{fyldlS øl domm"kontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådan I findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Frnitlillg.mællllel {Ol' Sorø :lmf,
('/0 lJollllllerkonforl'f. liitlgsfed.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

....... Gøl Joan.UnderlegneJe

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2". Ild..., .., •• e_
at lade ij.Wifi'fft;'MAMllJtb.llvennrkwnte matr. nr. frede .

....... ".'e._b:

~ ...... Id, ...... et .'-:!!!tv'
Fredningen har følgende amfilRE'}. .

Arealerne må ikkefbebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke
på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret hl•• Ib..- .,...., .
_ DlUSy. ell. at • S r, ......
tø eal l , at ,~ 111
.... tøllll_ eDl t.~~ .a el r. t•..~......

Jensen & Kleld!:>koy, A'S, København.



• n .. ~

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

l I- Jbin,p ..,.........

dog uden udgift for mig.
,

Påtaleberethget i henhold til foranstående er fredmngsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

lAI.'4lnp den 17 I 4 195 1-
Karl LaD..

Fredningshlbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet ror Sorø amt, den 17. /. .1951.
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REG. NR . ..A-~3~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

neJ\J~~.
Mtr. nr., ejerlav, sogn: ~ tAft.., .... ~
ti København kvarter) , C\

eller (i desønderiyd"ke I.~ds- ~nj di~~4 Købers }
delel bd. og bl. I tlng- \l. bopæl;
bogen, art. nr., ejerlav, v.n~ er fl>'\ r nr. :5-) . Kredltors

sogn. " .

Akt: Skab nr.
(udJJlI4 .. o/lIQmmor/wnlorer)

Gade og hus nr.:
(hvor 6-idanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
('/0 lJolIIlIIl'rkoritorl't. Ring.ytet/.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,. ., ØIIt at ...
..., I•• ~ kl.... :UU 1'1l1li1 ....~

at lade 8\l&.nævnte areal •••• 1111, •• n,. frede.., ,ø. " Iii

Fredningen har følgende omfang: • _ .. -.r .
Arealerne må ikke bebygges eller eplantes 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 .

.......... forbeholder Mig doq ret til at ... __ ..... _. , , ......
•..- t _ •• 1""~ WIlIIet 1_" .IM..

_ Id~ .... '( ... )_ .

Bestfllfngs-
rormular

'D Jensen & Kjeldskov, AIS, K"bellha~n.

_\i,



.. lP.
For frednmgen kræver jeg mgen erstatning.

l)Pg ...... er indforstået med, at ovennævnte forhgstIlbud tInglyses p~ ••••• • el 'matr. nr.

dog uden udgift for Ø1 to ..
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

fAftn, memghedsråd i forening eller hver for sig.

li ....,.. n..., .
7.W_ 1iUIr.k... 3l. den la /' 195 J..

aQr .. 11••...
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frednillgsnæll;le/ (Ol' Sorø am/, den li /' 195 l.
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Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrlkelv •• enet I ~,f.t;-. 19 S1.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR '/esTSJÆU.ANDS AMT 26 :'"~.~~.....,r~

~":..o ... ,, ,."..-..., .,
Civildommeren i Næstved

REG. I~I~ • ts Lf3, o
/

,I
" lrDo I. Neerqaard

M~dt:::,!811
:2KO\}- c'; l ".~,".' :~~\'?J:sen

Dato: 25. nov. 1993

Sags nr.: F. 6 6 / 19 93

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og
indgået den 12/10 1993 har De for Fårdrup Menighedsråd anmodet om næv-

ttnets tilladelse til opførelse af kapel og graverbygning på matr. nr.
5 c Fårdrup by, Fårdrup.

Ved skrivelse af 1/10 1993 har Roskilde Stifi~righed sendt sam-
me pr~jekt til udtalelse i nævnet.

Det fremgår af det til ansøgningen fremsendte materiale, at
eksisterende kapel og redskabsrum samtidig vil blive nedrevet.

Endvidere fremgår det, at matr. nr. 5 ~ vil udgå af matrik-
len og inddrages undel' matr lJr.54 "Kirkegård".

Vestsjællands Amtskommune har ved sagens fremsendelse bemærket:
" Projektet berører et oml'åde, der er omfattet af en kil'keomgivelses-

ttfl'edning af 12. maj 1951 med Fl'edningsnævnet som påtaleberettiget. I
medfør af fredningstilbudet må arealet ikke bebygges, idet kommunen dog
forbeholdel' sig l'et til at bebygge ejendommen med et beboelseshus i en
etage og loftetage, hvilket hus dog ikke må placel'es nærmel'e kil'kegål'ds-
muren end seks metel'.
Pl'ojektet kan ikke l'ealisel'es uden Fl'edningsnævnets tilladelse. Der el'
i fOl'vejen en noget uhal'monisk bebyggelse på stedet. FOl'valtningen fin-
der, at del' med udskiftning af denne vil blive tale om en klal' fOl'bed-
l'ing af omgivelse~ og kan der fol' anbefale, at nævnet meddelel' den til-

J\~_n\ift~F.' _del' er
SKOV- og Nafurstyrelsen
J.nr.SN l ~\I/~OOO f
lI,kt. nr. Skb~;rgerrækken 3

4700 Næstved

nødvendig for projektets gennemførelse".

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53 72 08 63

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

TingbogsoplysnInger
Telefon: 53 73 10 10



Nævnets afgørelse.
Nævnet finder ikke)at det ansøgte byggeri strider mod formålet ..

i den tinglyste deklaration om fredning af kirkens omgivelser.
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeles det

herefter, at det ansøgte byggeri tillades opført i overensstemmelse med
de tilsendte tegninger og beskrivelse.

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

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade
38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
digheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen 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 meå-
mindre klagemyndigheden bestemmer anået.

~~~jøløl
Bo Mølbach Vagn Lundegaard

Kopi af kendelsen er sendt til:
Niels Chr. Hansen arkitekt m.a.a., Nyvej 50, 4262 Sandved
Roskilde Stiftøvrighed, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde
Fårdrup Menighedsråd v/Jonna Jensen, Fårdrupvej 15, 4200 Slagelse
Hashøj kommune, Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 21900 København Ø

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Niels Chr. Hansen arkitekt m.a.a.

4262 Sandved
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