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

, ... .,1.. " .......
Akt: Skl!b nr.

(udfyldll dl dommerkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (, de søndefJyd.ke lands-
dele) bd. og bl. l ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl Rnde~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllill,Qsllævllel ror Sorø .\1111.
("o f)oflllllf'rkonlprel. !lillysled.

Slempei: kr. øre.. .. . ~
FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som eler af matr. nr. ,. a1l:IJQl ...

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

Arealerne beskrives således:

...... 1at eJ---. 4. U... l". t .~• U.l. at
IS (t.,,,) ••,..... to•..... _~_ ha ...... 1_ 'tl .al ••

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, beboels€'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande .

•• ,.t[ ! WWW ••

Jensen & Kjeld.!>Kov, A'S, København



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

\ .
dog uden udgift for mig. . ,

'. I

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

menighedsråd l forening eller hver for sig.

den l' /.. 195 1.

Fredningsttlbudet modtages og godkendes.

Frednillg,mælJlle/ 1'01' Sorø am/, deR 11 • 195 le

. ·t. ~.•
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Bestlllings-
formular

D

1'1-/
I .:,., ,REG. NR. /~4"~ ~ /

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 sønderlyd~ke lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

,. aø,l... " ....... Akt: Skab nr.
(ød,/ylde' GI dommerkontoret)

Købera} .
K d·t bopæl;re I ars, o

I, l'

Gade og hus nr.:
(hvor sådant hndl."S)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllill,l}Sl1ll'll1le/ ror Sorø .\1/1/.
c/o DOlllllwrkol1/orl'l. Ril1g.~/ed.

Slempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD
I, '

..... s...... _ ....
,., S ....

Undertegnede ',.' l \

tilbyder herved som eler al matr. nr .

• 0

at lade •• ovennævnte matr. nr. frede.

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. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande ....,.., " ..
»., ~ ...-.a ... 1........ _ • .... Mt, ....... tdl. ,~.....-..-.,... .

Jensen & Kjeldtlokov, AIS, København
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

.. at...... tf'ndforstået med, at ovennævnte forhgshlbud tmglyses på"'''~ matr. nr.

'a. .... 1... ., ...

dog uden udgift for•. _ ..

ftMlr.tJWli~j.~n~~~ciUfi1ie er frednmgsnævnet for Sorø amt og

.vt..{l.L. .,. • .... 2 .. i forening eller hver for sig.

",,,,,,. den 17 / • 195 le

Al_J ........
Frednmgstilbudet modtages og godkendes.

Fn'dningsnævnel 1'01' Sorø amt, den 'fl 4 195 I.

~ I ~,... ... , .... ~ .... t .....

.' I ~
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Bestllllngs.
formular

REG. NR. A~~c
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Jensen & KjehJskov, AIS, Kebenhavn.

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl hndcs)

Akt: Skab l nr.
(ud/)'lder øf dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl;re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllillf/.mæIl11et {Ol' Sorø .llIlt.
c/o DO/llmerkontoret. Rinf/s/ed.

Slempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegne·de ........ Cløl.".l __

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ." - ...... IW ae ....

Arealerne beskrives således:

at lade nedennævnte areal af ovennæ~nte matr. nr. frede.

••• t.l at eJ 11...,.It ,.. Id__
.1~teabU....•• Md lor tr. "-'1_ '11aøl •• ,.
y•• ' 101' ... , pI. e-j U .. UIl 18 .....

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebyggell eller beplantes 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 doq ret tIl at " ., l'•••••..... Ja~
.... p•.,r.l''' .lle Ul,- 'll - (tUe) •• ,,_
y.. , far 4.' ...... IIIIl." 1 .

D



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

, . .

dog uden udgift for mig.

PMaleberettiget henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og_~l.... memghedsråd i forening eller hver for sig,

aøp.... den 1114 195 l.

OU. 1....

• Frednmgshlbudet modtages og godkendes .

Fl'ednillgsnæl111~t lo/". Sorø amt, den l'.. ..195 1.

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

bi

i' t1'/~

Akt: Skab nr.
• (ødjyld •• lt dommerkontor".

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

eller (I de sønderlyd"ke I.nds-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

løbert } .. ,
K d·t bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant llnr.!t: ..)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FretillillgsllælJIlet Jor Sorø .:11/11.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.. ,

et !
j •

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD
l ·dlll .• [II .r':'li

Undertegn~de __ l~,. .n't .,1' \"\,,,\1\\\'1\ \
, ,

tilbyder herved som ejer af matr. nr .... Itiø) ..... "" ....... '

.'
at lade 'IIi ævnte matr. nr. frede .

!le je.,; h • et tø.

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

Je.';.Ni!jMiDiaw.&MWa Tt4 .... ,ØHI.n .. _ .. .....,..... •
•1.... 'li '11•• »l "Ml., •.t'øl ••• 1Ar_.. ''-1. 'ee-
..... , to••~. t. oa ... tll'. el ,. ...........tH ...

Jensen & Kleld~kov, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

b II '1....... 1' mdforstået med, at ovennævnte forhgstilbud tinglyses på .... • td • latr. nr.

' .......... 111"" ...... . It.,. 1If._ ,.

dog uden udqift for.... .•.•
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frednmgsnævnet for Sorø amt oga.-,I_

menighedsråd i forening eller hver for sig.

...,1 ...'1'. nUlte" ..t.lat•• lII.kIr.., 31 den 12/ , 195 l.

~I' *11••....
Fredningshlbudet modtages og godkendes .

Frednin.qsnæV~let (or Sorø W!,t.. den...U,1,.1 195 )............
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

• 1%

•• 1

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

eller (i de sønderjyd,ke lallds-

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(ru(fyld .. _, dommerkontoret), .

Købers } b " •.
O æ'Kreditors p,

- •• &.

Gade og hus nr.:
(hvor sådl1nt lindes)

Anmelderens, navn og bopæl (kontor):
FredllillgsllælJllet for Sorø Amt.
(;.o lJollll1lerko'rrtoret. Ringste'li.

'Siernpei: kr. øre.

F R E D N I N efs T I L B U D

l'

Undertegnede . "tilbyder herved som ejer af matr. nr. ..... i».... ., ......
,.

at lade :IGMU.... lIliJ'1lfl.'t ....ennævnte matr. nr. frede .

.SI' .....•...,

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. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE"svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.J"'''.'.'''I1II'''' ••• ' telt ..
..... .u. af fj_ • ........, -uat l_....., .,... ._tø•. lJdle a"" ' ...... UJ
... t8"1__ ~"d",,,_, t••.... -' "1 ..... t.18.

Jensen & Kjeldskov, A!S, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

&811 I•• " er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på •• ".11111 matr. nr.
..

48. alrøJlace '-' ., .....
dog uden udgift for aD ..... e ••

Påtaleberettiget l henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og
-.n,t .

tlIiIrØJ - ..

pi. ll." ..

'.1"08 iIUI~'" 31.

menighedsråd l forening eller hver for sig.

den la /,

aeJ.I' IdJll .......
1951.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

FI'ednill!/.mævnet for Sorø amt: den la I' 195 a.......,....
l1li.
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FREDNINGSNÆVNET

SkOV~O turstyrelRtG. NR. O /SYC;CJj O

~ Telf. 53720662
rik B. Neerg.Brd Fogedretten 53 73 80 73

, , Tinghogsoplysninger
,( v,,;·:'_~:,_':.<_. '-- kl.9-12telf.53731010

Giro 2 052695

*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

F. 81/1990. Den 26. juli

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes land-
skabsafdeling den 11/6 1990 har kommunen for ejeren Johnny Jørgensen
anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en garage på matr. nr.
47 Skørpinge by, Skørpinge, der er omfattet af deklaration om kirkefred-
ning ved Skl2t'pingekirke.

Landskabsafdelingen har ved sagens fremsendelse bemærket:

I " Ved besigtigelse af ejendommen den 22. maj 1990 er det konstateret,
at garagen er opført sammenbygget med et ældre udhus.
Væggene er malet i en grålig jordfarve, medens taget er ældre bølgee-
æmitplader med en vis patinering. Bygningen er placeret i en have med
tæt, gammel beplantning. Den berører ikke det indkig til kirken, som
ovennævnte begrænsning af byggemuligheder skal sikre, ligesom den ikke
set fra kirkegården byder på et skæmmende udseende.

Landskabsafdelingen finder på den baggrund ikke anledning til
at fraråde, at den opførte garagebygning accepteres".

Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af kirkefrednings-
deklaration tinglyst den 13/10 1951 opførelsen af den beskrevne garage
med den angivne beliggenhed.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Kommune
Teknisk forvaltning Mjljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN ·11..1,lq -e:')(Jt::'5

Akt. nr'-6
4261 Dalmose

j.329-3



, i~1E«i,~l /.5"III 03Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt· .
ri -.'I

Trine og Philip Almbjerg
Skolegade 3
4200 Slagelse

SCAl~l\[ET
Modtaget i

.ihll ... " \1aturstyrelsen

• Ved ansøgning fremsendt gennem Fuglebjerg - Hashøj kommune og Vest-
sjællands Amt, Natur & Miljø, har De ansøgt om nævnets tilladelse til isæt-
ning afialt 13 Velux-vinduer i tagetagen på den gamle skolebygning, belig-
gende på matr.nr. 2 a Skørpinge by, Skørpinge, adresse Skolegade 3.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst tinglyst den 13. oktober
1951, hvorefter der blandt andet ved genopførelse og ydre ombygning eller
tilbygning til den på arealet opførte skolebygning, skal tegninger forinden
forelægges for og godkendes af Fredningsnævnet.
Påtaleberettigede er fredningsnævnet og menighedsrådet.

•

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse den 27. oktober 2004 og den 3.
november 2004 meddelt, at det er amtets vurdering, at Velux-vindueme er
en mindre ændring af husets fremtræden, hvorfor det anbefales nævnet, at
godkende isætning afvindueme som ansøgt.
Na:::vneter samtidig tilsendt 4 fotos af ejendommen. Ejeren har e-mailet de
omhandlede fotos af huset, hvorefter amtet har indtegnet de 13 Velux-vindu-
er på taget. 7 af vinduerne vender mod vest mod kirkegården, mens 6 afvin-
duerne vender mod øst mod ejendommens gårdsplads.

Sagen er af fredningsnævnet forelagt Skørpinge meningsråd, der den 17. no-
vember 2004 har meddelt, at ansøgningen er behandlet på et menighedsråds-
møde, hvor det blev fremhævet, at det vil virke voldsomt på omgivelserne
med så mange vinduer ind mod kirkegården.

Telefonisk har nævnets formand den 3. december 2004 drøftet sagen med
menighedsrådsformanden, Anders Nielsen, der meddelte, at rådet kan tiltræ-
de det ansøgte, men at det fortsat findes, at så mange vinduer mod kirkegår-
den vil virke voldsomt.

Nævnets afgørelse:

_ Det ansøgte findes ikke i strid med formålet med fredningsoverenskomsten
tinglyst den 13. oktober 1951. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk 1, isætning af de 13 Ve lux-vinduer, 7 mod vest og

20..:>'~~ll/L- -::>v I
J$L

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F93/04
Deres J.nr.

Den 2 O DEC. 2004



'""' (>-.' 6 mod øst, således som ansøgt og som angivet på de af amtet fremsendte fo-
tos med vinduerne indtegnet.

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forrin-
gelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af ar-
ter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.)lk, \

~ ,

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt",,/' vis medhold i / e e 1k~,g,:,
~ < ;;,;--: "~o I I) 1a

C::::~~";4';7~~ /" ~ ! v: li'-
Thorben Pedersen ~ Jørgensen I I jl w

I

Kopi af kendelsen sendes til:
Fuglebjerg - Hashøj kommune, Fællesforvaltningen for teknik og miljø,
Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

Udskriftel1s riqti h .d b~kr~ftes.

Domrnere~.R' te den 2o/12-a~
.....~. 6nJ anto .

ass.· .. ,
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

t'

Haslev kommune
Teknik- og Miljø
Bygningsmyndigheden
Frederiksgade 9
4690 Haslev LL91

Modtagt:t I
Skov. og NaturRt"n~IS{il11

·-9 JUNI 200~

Ved skrivelse af23. maj 2005 har kommunen på vegne ejeme, Christian og
Vibeke Bargfcldt, ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre carport med til-
hørende udhus på matr.nr. 2 b Førslev by, Øde Førslev, beliggende Førslev
Kirkestræde 10 E.

Ejendommen er om fattet af kirkeomgivelsesfredning tinglyst den 2. decem-
ber 1954. Ifølge fredningen må arealeme blandt andet ikke bebygges eller
beplantes med højtstammede træer.
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Den ansøgte carport med udhus er ialt på 66 m2 og vil blive placeret på
grundens nordvestlige hjørne op til kirkens redskabsrum, men således at
bygningen kun får en højde på 2,5 meter, det vil sige lavere end kirkens red-
skabsrum på ca. 3 meter.

•
Menighedsrådet v/Øde Førslev kirke v/Jens Erik Holm har den 5. januar
2005 meddelt ejerne, at menighedsrådet har behandlet spørgsmålet den 4. ja-
nuar 2005 på baggrund af den tilsendte skitse, hvor placeringen ligger syd
for graverbygningen og med en bygningshøjde der ligger under graverbyg-
nmgens.
Menighedsrådet kunne tilslutte sig forslaget, idet det henstilles at bygningen
opføres separat.

Nævnets fonnand har den 26. maj 2005 besigtiget ejendommen og talt med
ejerne, der oplyste at carport/udhus belægges med sort tagpap og males
hvidt, ligesom beboelseshuset nu fremtræder.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af den ansøgte carport med udhus, findes ikke i strid med den
tinglyste kirkeomgivelsesfredning. Nævnet tillader derfor i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. l, opførelse af byggeriet i overensstemmelse

_ med de tilsendte tegninger med situationsplan samt oplysninger om materia-
ler og farver.

c2:x:} -) 2\ \ f ~- ~J;) J
J"t-Io

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax57612216

Journal nr. F60/05
Deres J.nr. 2005-105

Den 8. juni 2005



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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 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.

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

Gebyret tilbagebet s, hvis De får he

GI&~~, :wk-J
Oluf Christen en FleI~~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Christian og Vibeke Bargfeldt, Førslev Kirkestræde 10 E, 4690 Haslev
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø ' f
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