
01574.02

Afgørelser - Reg. nr.: 01574.02

Fredning~n vedrører: Sønderup Kirke

• Domme

Taksations kom miss ion en

Naturklagenævnet

.Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 30-04-1951, 29-11-1951,
06-12-1951

Kendelser

Deklarationer

I •



FREDNINGSNÆVNET>



•

•

~_t' /~ ':' /;; /3 ~
/~~?,
~.

j~,. ~ AlV 1"a.c:_ .. "øe.-
~.". ···:YA..4.~r a~ ~N~.

/1-- -e. ~ •4 •.

,'-

~/~ ,...« fe> .. ~.:-- ("/ ~
~ I v~ fOQ ,ol I J~t~1 ru
~~ ~ øf At.~L4~~ ~ ~

t:i ~ to le,.. ~ ~ 7--''''~ ~'4.,"- ~~-

9' a .. " -4,. "t7n-, ~.~. .' /d - /3 ~ IJ _ ~~

~ .t, , ~ h~·øIl. øU-.to",L~ :

. ~ ~ ~ 7' ..er~t?'Wc-.t 1.1,-,

~ DC ~ o4..t ~ Qt... Co "" '; -\/..
~~, ~/ ~~A..D ,v ~_
.u.~ ~7"~/ ~~ 9kc ~.4, /'..e..o
a....«~ ~ ...L<.tA ~ ~ ~I r• ..e4~
~ ~A4C11...o1( I ~ ~ h tI-~ ..~~« ..

r ~'7 ...-'-L4. ti ~40"- . .,eAc 0(~ rt-A LL4~ ~

M ~~ d 4~~M'...,_

J ~/" ~ øf QI«c.~ ~oU~.(.. Løt,~

~ 9"<-'.;:/ I ,.u... o ~ ~~ ~a •c}<. ~
~ M~ ~ ~~~OUC4 ~.

JzU.r~ et J'æ4~~ ~,~~
I .,

C4.J ~ ~~~ ,,~~ ~ ,-k. c, ~

t-,7,<-c.<.<...<,~ ~~~ ~ QOC~~4-( 'L,..
~ ~I.~~.



1'~.'1'...a~t~ ..v 1--.tJ'-44,'eC,_;t64""-
~ ;- ~ t2c.,,-Z:,..-u-'oL. 4.. .•• , ~._

t~~.
~.u"~l..e..e- 4-A~ ~~ (,. e-lec~ 7

~ r- ~~P'HL'4.«'4" ~~ ~,~ /Y-
<t'e-&-. ..«u..t ~ 7 oe. ~ ~....c
-7'2.~ 5 ~a.~/ ~Qk.., .,4&4 c.~'.....c. ~

~~~ ..<....t.Cc.. ~a....e ~ ~~"-t...,
l'

~.~...;; 01'. ~ ~ /~S) I

r7~ ~ ~A-'.c C~c..

f1~~'

...'

Indført i dagbogen for retøtred8 nr. 88,

Nibe keb8tad og Hornum herred, deD.- 3 DC:. 1951

Lyst tin~Doi for 1f~ bd. ! ':"bl:"U
Skab A nr.?.t ~

/#'~

Den 26/3 52 aendt genpart til l1gnings(Ueektoratet. København.
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Matr.nr. 2 a Sønderup by og sogn.
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Undertegnede sogneråd for Sønderup-Suldrup kommune, der er ejer
at skolelodden matr. nr. 2 a Sønderup by og sogn,erklærer herved, at.' ,den østlige del af nævnte matr. nr., der ligger mellem byTejen og
SøndeIUp kirkeglrdø -y,stlige dige, og som benyttes som parkeringsplads,
ingensinde må bebygges med huse, Skure eller lignende.

Denne deklaration må tinglyses som hæftelse ~ matr. nr. 2 a Stm-

ctrup.
Pltaleretten tilkommer menighedsrldet for Sønderup sogn og fred-

amt hver for 8ig.
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Fra amtsrhdets side vides intet at erindre imod, at Sønderup-Suldrup

sogneråd påtager sig de 1 for&nstående deklaration anfØrte forpligtelser.
Aalborg amtsråd, den 13' marts 1952.
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Matr.nr. l a Sønderup. by og sogn.
samt 21!!" 22g, s.t. ~ ~ ~

Anmelder'
Jree1n1l1pN1!9U\.

for Aalbol1Arfm ........
li_ Ar"

D e k l a r a t i o n •
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UndertegDede menighedsråd for Sønderup og Suldrup sogne som be-
styrer af prmstee.mbldets jorder erklærer herved, at der et hensyn til
Sønderup kirkes frie beliggenhed ingensinde vil bli?e opført bygnin-
ger pl Sønderup præeteglrde jorder matr. nr. l a Senderup nærmere Søn.
drup kirkeglrds sydlige og østlige dige end 50 meter.

Denne deklaration så tinglyses som servitutstiftende på matr.
nr. l a Sømerup.

Påtaleretten tilkommer Stiftsøvrigheden for Aalborg stift og
fredningsnævnet for Aalborg amt hver for sig •
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Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration' tinglyses

som servitutstiftende på matr. nr. l~, Sønderup By og Sogn.
~~:===K~i~r~keminlsteriet, den 4. februar 1952.
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~tr::~ f}RD I !:J"'r:z 'I (?J~; ~'Fredningsnævnet for Vestsjællandsw~Htt~b~ T

Modtaget i
Skov- ()(' r\J8ttJrstyrelsen

11 FEB. 2003Roskilde Stiftsøvrighed
Palæet
Stændertorvet 3
4000 Roskilde

_ Ved skrivelse af 21. november 2002 har Stiftsøvrigheden for menighedsrå-
det for Sønderup, Nordrupvester og Gudum, ansøgt om nævnets tilladelse til
etablering af indgangsrampe for kørestolsbrugere i forbindelse med indret-
ning af menighedslokaler i en sidelænge til Sønderup Præstegård på matr.nr.
l a Sønderup by, Sønderup.

Sagen er af nævnet sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø,
der den 30. januar 2003 har udtalt:

"Ejendommen ligger i et område, der er fredet i medfør af deklaration lyst
den 3. oktober 1953. Fredningen omfatter blandt andet gårdspladsen til Søn-
derup præstegård. Arealerne må ikke bebygges og der må ikk anbringes gen-
stande, der efter Fredningsnævnets opfattelse er skønshedsforstyrrende.

Rampen skal give adgang til handicaptoilet og mødesal i præstegårdens si-
defløj. Der foreligger en tegning til rampens udformning, men der angives
intet om materialevalget.

Det er amtets opfattelse, at hvis der vælges en belægning afbetonfliser 30 x
30 cm. evt. udført med chausse sten i fugerne, vil rampen få et udseende, der
ikke kan betegnes som skønhedsforstyrrende".

Nævnets afgørelse:

Etablering af den ansøgte rampe findes under hensyn til det angivne formål
ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen lyst den.3. oktober
1953 når den får en udformning som foreslået af Vestsjællands Amt, Natur
& Miljø.

Under hensyn til bygningsindretningens omfang og karakter findes det an-
søute endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens

=>
fonn ål.

Skov- ogNat~rstyrr.lsen \
J.nr.SN2001 \2 \\ f.. l( 000
Akt. nr. 70 ~

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F85/02
Deres J.nr. 65202

Den 10. februar 2003



l Inder hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jfr. forretningsordnen for fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades etablering af indgangsrarnpen i materialer som foran anført.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
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 klagebereuigede. 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.

Flemming Jørgensen

Isrh

Kopi af kendelsen sendes til:
Slagelse kommune, Rådhuset, 4200 Slagelse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Lotte Andersen, Akacievej 24, 4200 Slagelse

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævne'tl;or Vestsjællands Amt,

Ringsted d~ 0\ tt:~03
\S~Ja ~anton JL~

o.ass. '---
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