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Kommune:
Ejerlav
Sogn

Næstved 373
Vallensved
Vallensved

Matr. nI'
Dekl~.Kendelse Ti~~ystato to

8 a 18/04-1951 13/10-1951
9 a 18/04-1951 13/10-1951
21 b 18/04-1951 4/12-1954
Umatrikulere
areal 30/05-1951 ej tinglyst

Reg. nr.: 373-7



/REG. NR. /~+f'~ /
/

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.
(udfyldes af dommerkontoret)' • .,...11...... ., .......

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'cdllillrJSIlwlllIeJ- 1'01' •..,'urø Amt.
c/u J)0l1lIJlerlwnfol'l'f, Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ...... y .

tilbyder herved som ejer af matr. nr.' ...... 1...... " ......

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

Arealerne beskrives således:

L • -_ ..., (I.) .o••• , tv: VlIll_.......... "''''li"
tk..... _r.

2•• 1JI' r I" pi. 1. C'S) ..... ,. le" .... -. ••• ,.llp ItU.~.

4' .., .
Fredningen har følgende omfang l_.---
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-

~- __ -+-- fnr",tvrrAnnA oenRtnnde.



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 henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og.au_... menighedsråd i forening eller hver for sig .

•

• .. 1 .'.~en __ • 195

.&1. ... , .....

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnamnel /or Sorø amt. den 18 4 195 1.

, I

•
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
_ og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

~tr. nr., ejerlav, sogn:'l ..
(i København kvarter)

el1er (i desønderjydskelands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl~re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredning.mævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

at lade""UI"~PMIII ovennævnte matr. nr. frede.MI"-_ ••.•

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
0,1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-

Ilm"'~ __ ---+_f~o::.:.r=sty"rrendegenstande.
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"l: For fredningen krc:a ...... ,. ...... tning.
i .. U I 1••• ,J~l;l~!:.lndforstået med. at ovennævnte forhgstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
, ..... ........

- ••• U -.
dog uden udgift for .~ ...,...........

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

:......... "'1'__ ~ i forening eller hver for sig.

den I 195yau..... 18. l.

.... ø....,...
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredning.mæunel {or Sorø amt. den 18 / 4 191..

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

•• ·faU...... .., ....... Akt: Skab nr.
(u«fyldes al dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K dOt bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredllillgsnælJJlet (Ol' Sorø i1l1lt.
c/o Dom merkontoret, Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ......, .... 11Di. I__
tilbyder herved som ejer af matr. nr.. ., 1 ...... ......
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således;

... 81al 4_ lS.- 1.. ..,.." _ ."111 .,. ....

fil l' · ,. __ ha .... a~ Id....... .,••hl.
t.~_ ah,'" ., 141 • ti • .el. Ift,.. _ .... Id ............

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
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

".,.1.-... menighedsråd i forening eller hver for sig .

• a1JA-.... den II /4 195 l.

t...,....

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet /01' Sorø amt, den 18 / • 195 a..

•
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REG. NR. ;'S-~~~ ji~/~,
" \~ ~I

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

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

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

80gn.

Akt: Skab nr.
(ud/yldes fif dOlUmerkonrolet)

Købers }
Kreditors bopæl;

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnæl1ne/ I'or .)'orø A ml.
c/o /)o11lJllcrkontorp/. Ri ngs/ed.

Stempel: kr. øre.

Gåde og hus nr.:
(hvor ""dant findes)

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede 'fali.ed'1'e4 k8-'_

tilbyder herved som ejer af i •• _ det aaat.rtllalereie ø.t r-p kirken 11.-
&end.eareal. Cer m04 nord oa .. t ,.gr..... at 1"" •• " •• : Slagela ....eøt....ed. .C a04 874 at aatr. _.

,lp1åe •• areal er "13.ft.
ValleaaTe4 aeporM å. 3G/S 1951.

Laxa Ohr1stetterøeae

at !ademr'lnævnte areal -d*IIJeltiido"'I'k 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 telegrafhlaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-

s rrende enstande.



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

I~
i

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den / 195

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

FredTlinf/.mævnet /01' Sorø amt, I1den ] ...
~ ...4(7-' li'uit-'-.
\..:

/ -l 195·~

.. .6'.

..

...
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Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktonrtet for Matrikelv.senet~ 190ft
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01544.11

Dispensationer i perioden: 10-11-1988



REG. NR.
UDSKRIFT

I ~7 Y '"L Modta§et I
Skov- og Naturstyre'sen

1 4 NOV. 1988

AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1988 den 10. november afholdt nævnet møde på dommerkontoret
i Vordingborg.

Til stede var nævnets formand, dommer Ulf Andersen.

I
Der foretoges:

Fr.S. 100/88 Ansøgning om dispensation fra kirke-
ømgivelsesf.redningen ved Vallensved
kirke til indretning af en buslomme
og en cykelsti.

Der fremlagdes:
- Skrivelse af 11/10 1988 fra Storstrøms amtskommune, vejkontoret.
- Skrivelse af 14/10 1988 med bilag fra Storstrøms amtskommune,

vejkontoret.
- Skrivelse af 2/11 1988 fra Storstrøms amtskommune, landskabskon-ee toret.
- Skrivelse af 4/11 1988 fra nævnets formand med tiltrædelsespåteg-

el ninger fra nævnets øvrige medlemmer.

Nævnet meddelte herefter den ansøgte dispenstion fra kirkeom-
givelsesfredningen ved Vallensved kirke.

Ulf Andersen.
fmd.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F / fL, - 3 B1r

Frem-

Foto venter



sendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses

~ modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet. Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af den, der har begæret fredningsnævnets ~fgørel-
se samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage "iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes. medmindre afgø-
relsen stadfæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 10. november 1988.

• ~f Ae::::
fmd.

Udskriften er sendt til:
Storstrøms amtskommune. Vejkontoret. Parkvej 37, Nyk. F.
Næstved kommune. Rådhuset. 4700 Næstved.
Storstrøms amtskommune. Landskabskontoret. Parkvej 37, Nyk. F.
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13. Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening. Nørregade 2. Kbh. K.

I

.,






	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>
	Dispensationer 2008



