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ltlutr. nr. 11.!b"'rs1evby og ;togn

~tOOl.;elfrj 1 .h. t. § 33
i lov nr. 140 f.J.f 7/5 1937.

Fr~dningstilbud.

Undertegnede enk~:i'ru Jenny G1:Jen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11~

af ~rD10v by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: ~~tl' ~ltr; e-.f 15 metyr'~ breåt;o 1~ug~ :;·:::oci og
op tl1 ,..;1'1.11i;iIV k11'.lh:E:tfut.:.rL:.D S.:·Dt..l'0 l:cgn.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ~j@~iiM6G::Hl:gIlt1)jfi~~. "ælt, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

~{~5~Qzean«_X

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. rtr.

116 af )..rnl(;JT by og sogn,
iUtJt !'l"0a.niflgcmO!' bi mienUf) ror mi~ of: 8rt,:rr;'.1~ur;,~..';~ej .....re at
oj Hk'J<lowur.m,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
#rslev menighedsråd hver for sig.

,den l 6 19.sL •

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den tf /6
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Afskrift.

Matr. nr. 3~ Ørslev by og sogn.
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'-.........
Uwt.:rt.~flI,D~. e~1IA lt'OI 1-;r; Iae ..,.

fonl4MtlUQ& Iii.t se'&ad4$tiI ft.P#l.'fAa\loa JA l.~., ø al .. t...

uo. U,,~allilW bi _ ~. '*t. t'S8' _aV.tale.e4 hUe-

".... y"t. to... op Ul 4." ~ .bl .f ~Il!dø Id 1
6&.Uftt 14t _~l·.ar. 4z.1 .!I'It"'o'V V Ow.t "-t ......

,.nra •• li..\. N".luGOftJft .. a~Y8JM til Jl 1rWl~"...
4u. -. JUlil'k,o.r.la&ø»le4. _ &, jU.y.~.

~. Wonåu ej oc b) UVll.. ~1 •• -. .lkk. "'J'__ eu... ...
u .... _~l!'u"1.,"40 t'll'1lnJ1. :"8 :tifll. al skke Jl ø-.JA.,. .-
.:;.Llu.1'&klbl'1ItøN ...... t"';rQijlt.·r;,U·. ",UOA:iilI'. hllit~ wl ....

Q. 1.11iB. - r:.o .. r.tht' ~.;.>4. ;('011 ~~&Lu_ " ø. 1l.. .tø

.;:...1... J.th~'Jto .fQJI ... ~. ae.'~;("• 1I&1ø0l. lWllfU' 18-.. ..

411"""4»$4'44 oa et·tll. t"".,.tntl ........ CtJi"' •• JMe ., ........
to

. l,

I I

"',0
4(,

.. lIho.l~.wa... 1n_ d.S.... _.3 Y1&*8......... ".. ....c.,. 11d.~, .llt'!. pi Ud_ .&d... Ul al..,. t•..........

fllJ.ø Jrllokecln...... M"r. tut. )!-.. beIIIlf\telø Ul •• III ...
1>... 1....

"II' l.rbUoU•• '" .. , 'lI. Oh .. III ~ _
......... ,"4M 1Il•••• , 11,1141 U.\ .,,1'81 '-1"-'

cW ~. ~ tU .t h l~:tSn " ) ...
-......l -

I I

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr, -HJ "r:9~'(j .--ae Stm. j. nr.



•

l
l ,

I

t

,/ ~ øo.r4eflUi-d. ~.:l.t b•• UIt"'*- Jl .ll alml It .... "'0':
d4." tl6Pf;6ØlIb)J.". DØnV.... 1...1_, df.1' ~ .... ..-I: at.-1 ~..
...... '11etw1"l~.l.ø.. i'• eJ/iS ~fl.'U~U4.4 •• "'_uel.nn " .
ø•• .ro Idtle.b.tU. ø. yØllt'ebAtl4n. 0& 111ft....... ..." .....

.. •• 4'11'1••• ulla .. ødAIIII6 •• , al .er opl.~tS.OD ...,.e1 ..
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__ ... C4kØ~i"a4., i".' U"d41QC.u OSel Ol" ..". .... t. -eft.l'tiDlJ-

..... oJoJl'e.
1'i.tt;)..nJl'tS"i,&e' l. ~.&A .1 f~"'" ••"" 'n••

. _, for ,,..u .. 'ftø........... <ta.,,.el... ;a 1M -SC.
~,.l... '.4 13. december 1951.
Ørs1ev kcmmune pr. Vordingborg.
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Sigurd Christensen.
Hans Møller.
Chr. Stæhr.
H. Skovg~rd Nielsen •

Christen Nielsen. .
~Svend Chr. Rasmussen. \.'

Marius Sørensen.

..- Godkendes.
Præstø amtsr~d, den 8. februar 1952 •. "

Wecheelmann.

,
Deklarationen modtages og godkendes.
Naturfredningsnævnet forPræstø amtsr~dBkred5, den 12/9 19,3.

Hay-Schmid t. Johs. Kristoffersen.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 22, Vordinaborc ksbstad'ea s.ndre
M__ Birk! den 3. oktober 19'3. '~l1Bt. Bd. 0rslev. Bl. 42 Akt. O 131. '

Anm.; iorud er l,yøtbestemllle1•• om b.llcel1n1e1henhold til lov nr~ 27S af 28/11 1928
.Kautfeldt. •cst.-..-- ... -~----..

Afskriftens rigtigh§d bekræftes.
Natm1redningsnævnet forPrIØI AJntsraadskreds / f den 12. oktober 19S3.

#/ ---.'? 4,~ LL.--"z.-.-L.---':LJ-C-1~...I

Ha"v-SchDddt.
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Afskrift.

Fredningstilbud.

Undertegnede 80480.3_1" D1Ue-rIanoea 04 Jaaotft ,Ll17 8111 .. _ ..
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 42 •-
af ~r810y by
at lade~"'_II:. ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således: h-olo .. tr. Dr. 42 o•-
sogn,

Fredningen har følgende O~ii.l~cro !'
Arealerne må ikke bebygges fer be1JåJi'e~d højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsaJgssteder, isboder, beboelsesvogn e og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

~~Plf LOD DA utr. ftI'. 42 ••• t'GDde '3e-
a1~ - ki.ildcr'klr:ttt11tl(lQft - er "C"niqefrode'" lala.,. B
o~ tll:ol 1t'olgo 11bgl.ve" otU"lltu:t; cnvonc.'to.tril k1rkol1«t 'ina.

vi
For fredningen krævei*~g ingen erstatning.

V1 X~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
42 C af :!rcl.. by 0& sogn,

14.. frOanY~on 01" bindende tor 00 Od efterf.llODdo- eJø.re eX
CJCflCor.t~Ont

dog uden udgift for8g ••
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

PI'.....r'lQ4:va1&.~\9'elqQJ for Daeroe Od Mønbo he~J"o4 .....
tor viC.
,,8Qllnaon ,den 8 /8 195 3

Bille-Hansen :~. Billc-IIansen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 12 / 10 1953

Ray- ~chrni dt • Johs. Kristoffersen.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 22,. Vordingborg købstad og søn-
dre Birk, den 13. oktobor 1953.
Tinglyst.- Bd. II Bl. Akt. c. 131.

Jl.llm. : lorud'er lyst:

l) Forening mellem en del f~stegård8mænd i 0rslev
t
l ang~ende gr~sningen i byens enghave.

2) Bestemmelse 0,1"'l vedligeholdelse af hegn m.v.
3) Bestemmelse ~ed at 42c 11{l:emå skilles fra kirken og

om istandsættelse.
4) lloktl'~lent om f::-'eflnin~::af ·:~rslev kirkelade.

Rauffeldt.
cst.

------------------
Afgift: ') '/.

t;;. •••.r.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

(

t~8tl1rrredningsnævnet for , åen 29. oktober 19!;3.
Præstø Amtsraadskreds ./h/ /, ..,

;"~~~€::<,~< 1
/ H:ly-3ohmidL. 'I

~
I
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A F S K R I F T
Metr. nr.: gedejordsereel under
ejerleuget 0rslev by og sogn

Anmelder:
Naturfrecln ............
Præstø amtsraadskrecls.
Dommerkontor. J Stote-Hedd1ftS.

at... ' den 30. 'He.Mr 19;3
tndftl:nc at Ifldejord .ed ~~rslo. kJ.rk'h 8tempelfri ih. t. § 33

i lov Dr. 140 7/5-1937••

~,__ I 'Jed ."r:~le.kirke el' boJ.1Ggendeet gødtJJlJ~døar,.l \Uldo:, oJer1auae,
13ral~.;v fil ot; sogn, ;INr1.. afllt. hv1J..)l:et f.(BdoJ'll'daareal Ol' at.at pi et

e kort, :'O~ :.~rudf~,:,d1c;ot øt lQntU,nt.~';)OHt.øl" Jllvan.1l8 Uanaen ar Vor41na-

t \ bor" os ~;m V~~1~rt~9 nærY~~end~ ~en~81~e.
Qa..~cJorusal"esle\ b68~l~. '1 ov• .rtl:n.~t0Itmelt;e med l:I't1 81' ,'rele. 8oøae-

rAd l1(;ll 13. a~p't$.,b.r 1951 udøted't d.klBntioJl fredet ...!.L.d•• :

,

jt .. b,vst~n, ~en gadcJordGar~alet ml 1kk~ beplan~•• 8&41.4••, ., Q481i'eD
J .• ' Ul Os tra 'rehY kirlre i Y2l' ellf;Us l!'ild lnl!lIkl'lekn. ll<lrIII ildle JA

al:ehl ';.t ,~r.r.VGet:.ru ~ll.r anbrin~.etranf4i'oraaifontl.1t1aner. '.l.too-"'~~~

"

og tl:lC ..;l'i.1'Mt:ter o. llgn, ( bor'.$t~e tor bCl'b.i'i6e. se pi av.
1'- nr • .3 i "'rAle\' t>, og flOP Ol top lrlr.l0. kirke torn.4D' .-at.r), ak1a.'N.

!'~... Ildenl(;, pteoer. 1811odel'. belloelee""ojplll 0/1 , .. eiAnde. 8010 attar traf,.

,., a1~tm~'V'~ete opfatteloe er t'!Ik~end.. 't'l ft:t'eu21tt d ikke 4r1yea aoc-
, .

vlrlp?cr:;l1cd, ('lom 'Y0('1 røg, ~'.3.ilde 1.~' el.ler p& anden 11&4. er ttl
.., ~', l kl~ li ~ ~-A ~~taleretten har naturfrednings-......OfllpC . or r~~ 0V L-n.e og xt !"Jl,e4~':'Jo"'-W. .
n·vnet for fræstø amtsr~dskreds og menighedsr~det for 0rslev sogn.,en 30. ~aco~ber 19~3har t~.dnlni~n~net~ibo 4\ ~4e ~.4 'ral••
kll"ko. 11(',J t"til lfld::::.~l<,.ln. er f\'tet •• ., bfkond'S31"olefl l ::tat.'ldende

nr. ~1~ ror don 14. d.~•• 1 ~or41n~borg ~. 01a4 nr. 292 tor ~Qn la.
d••• 01; 1 Vort11rtJbOl'g soo1al.li1tmoll:ret Dr .. 290 tor den la. ll.Ih. hvor-

h08 .o~;l1q~rr""~t.n.806nerite" og tlll'ter\det er SU$kl1. indkaldte.

!.~e~1fr&i1n:lnf;eft ,"r ikke i'"i'IU~.'itldølgele ••

leet l,e",,:"t·kt.:r:t ~t't ,~r~lfJ'" kirke ",e,-~ l'lJ'jrllet4te o:'f\glvøl.ø~u·ak.anes .t

G Ij" 1.'o C rf{!" t..? .)
.. • ti'



",

,~
'I

, .f

h·.,1
I

I ~)e

.... " ., .1lU"l4. et dea 1 10'9 .Il ut1ll'treda1.nc ar. 1..• t 7/S 1937.' 1.

i be.iU'ft~el"HtD. oeea41ede .~' •• C at de ."n •• kin •• '-1"II8et M11esGnd••
".aler 1 .eeeatlls' oef8ftS er fre4e4. ... deklarationer, Gd.'.d'. at d.
,".ldende 104'.Je~.. $••' at t~edn1n~eftaf det 0IbaD41e.8 ••4eJord..
anal eo. e' led 1 tr.4n1~.ftaf k1rkene~l'f.l ••r .&".8 .,9".t
.. ont116. betl~n1ftS \11 t,iJtrlng et' udøi'StofJ tl1,08 tra .~rlJl.,y Jd..,Jre Ol

"rke~lrd, vi! dei fozan oaban~lcC( ,adoJort$.re~l i bOftbold'11 ...n'.
lovlI ,:,; .1 06 1J 'IlItre •• irede 80"\ foran Gaf... '_

I h 1 b e o t e a m e ~,

l~"", ... c""\1~lt,(-., ........ ". . .1onu. ,.:rloto.t'terøen.
Tiltrædes:

Harald Larsen.

Afskriftens rigtighed bekr~ftes.
Naturfredningsnævnet for
Præstø amtsraadskreds. , den l. ,oktaber 1954
Dommerkontoret l Store-Heddlngv-:':-<~ ',' ' ,

;"c_ .'~.>~y' '/' ~ ./ I .I/ IT-/,. ,~_Hay-Schmid t. '

_.;.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01627.00

Dispensationer i perioden: 01-09-1981 -16-03-1982



STCRSTRænvwsAMTSKOMMUNE DATO _ tSEP. igg 1
J, NR

24-05-1981 NM/ir
BrdE's anfort ved enhver henvendelse

,,'~ UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ
~-,

r .,
Fredningsnævnet for Storstrøms
amts nordlige fredningskreds
Dommerkontoret
4660 St. Heddinge

4800 NYKØBING F.
PARKVEJ 37
TELEFON (03) 855266

l. /ftr/
Froon.n.1Stri. A.n.l ~ til.: 1%1

Vedr.: Ulovligt opfØrt pØlsevogn på kirkeomgivelses-
fredet areal i Ørslev by, Ørslev, Vordingborg kommune.

e
e
e

Amtskommunens opmærksomhed er blevet henledt på, at der
på et fredet gadejordsareal ved Ørslev kirke er blevet
opstillet en is- og pølsebod. Boden er opført uden at
der er indhentet tilladelse fra fredningsnævnet. Area-
let, der tidligere var matrikuleret under matr. nr.
3-b Ørslev er af det tidligere sogneråd for Ørslev
kommune fredet ved deklaration af 13/12-1951. I dekla-
rationen er bl.a. anført: "De nævnte arealer må ikke
bebygges eller beplante s med højstammede træer, og
der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o.lign. - bortset fra de for bebyggelsen på matr. nr.
3-b og for Ørslev kirke fornØdne master - skure, udsalgs-
steder, isboder, beboelsesvogne og efter fredningsnæv-
nets opfattelse skØnhedsforstyrrende genstande.

på arealerne må ikke drives nogen virksomhed, som ved
røg, støj, ilde lugt eller på anden måde er til ulempe
for Ørslev kirke eller kirkegård, dog at matr. nr. 3-bls
benyttelse til skole må bibeholdes.

;.

- 2



e
e
e

- 2 -

Der forbeholdes dog ret til at matr. nr. 3-b må beplan-
tes, men dog kun på en sådan måde, at udsigten til Ørs-
lev kirke og kirkegård ikke hindres, .....

Den nordøstlige del af bebyggelsen på 3-b skal ifølge
sognerådets bestemmelse nedrives, idet det pågældende
areal skal anvendes til vejudvidelse. Den sydvestlige del
af bebyggelsen på matr. nr. 3-b må bibeholdes og vedlige-
holdes, og såfremt denne bebyggelse nedrives eller Øde-
lægges, må der opfØres en bebyggelse af væsentlig samme
karakter som den nuværende. I andet tilfælde vil ny be-
byggelses udseende, materialer, udvendige farver og pla-
cering være at godkende af de påtaleberettigede".

I 1977 besigtigede fredningsnævnet stedet i forbindelse
med en sag om opfØrelse af en tilbygning til en børne-
have på matr. nr. 3-b. Det konstaterede ved denne lejlig-
hed, at der på det fredede areal (omtrent der hvor is-
og pØlseboden nu er opstillet) ulovligt var opført en
garage. Fredningsnævnet meddelte dispensation til op-
fØrelse af tilbygningen til bØrnehaven på betingelse af,
at garagen blev fjernet samt at området blev beplantet
efter aftale med stadsgartner KlintØ, Vordingborg. Gara-
gen er fjernet, men der er ikke etableret beplantning
som krævet af fredningsnævnet.

./. Vordingborg kommunes udtalelse i sagen af 9/7-1981 vedlægges.

Iht. naturfredningslovens § 64-b må en kommune ikke med-
dele byggetilladelse fØr alle fornØdne tilladelser iht.
naturfredningsloven foreligger.

Iht. deklarationen er fredningsnævnet og menighedsrådet
påtaleberettigede. Iht. lov nr. 219 af 24. maj 1978 om
ændring af lov om naturfredning er i ikrafttrædelses-

- 3
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/

og overgangsbestemmelsernes § 2, stk. 3 anført, at bestem-
melser om påtaleret i fredningskendelser, -deklarationer
og -overenskomster ophævet, men i forretningsordnen for fred-
ningsnævnene er i § 22 fastsat, at fredningsnævnet skal ind-
hente en udtalelse fra menighedsrådet, forinden der træffes
afgØrelse i sagen.

Amtsrådets udvalg for teknik og miljØ har på mØde vedtaget
at oversende sagen til fredningsnævnet som samme vedrørende,
idet nævnet anmodes om at beslutte rækkefølgen for even-
tuelle hØringer af menighedsråd og amtsråd.

P.u.V •

.J~#~~; ...
Verner Rasmussen

e
e
e
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FREDNINGSNÆVNET

I
STORSTRØMS AMTS

NORDLIGE FREDNINGSKREDS

16.3.1982

Dommerkontoret
4660 Store-Heddinge ,

Nævnet har d.d. tilskrevet byrådet , Vordingborg kommune således:

I.en hertil fremsendt sag har amtsfredningsinspektoratet
anmodet nævnet om at tage stilling til spørgsmålet om anbrln-
gel~Ø af en pølse bod på et umatrikuleret gadejordsareal i Ør-

,

s~e~~by tilhørende Vordingborg kommune og beliggende indenfor
I

/e~"oIU"åde. der Gr undergivet kirkeomgivelseefrednlng i hen-
;' hold:til deklaration af 13.12.1951.
/ i II

PAtaleberettiget ifIg. deklarationen er fredningsnævnet og
menighedsrådet/for Ørslev kirke.

Under 4enden 8.3.1982 afholdt besigtigelse har repræsen-
tanter for såvel menighedsrådet som Vordingborg kommune og
den lokale afdel*ng af Danmarks naturfredningeforening udtalt,
at man ikke flnder" at anbringelsen af pølseboden er 1 strid
med fredningens flormål og ikke frembyde r væsentlige ulemper
for udsynet tif og fra ~rslev kirke.

Det er endvidere oplyst, at der ikke er muligheder for
\

anden anbringelse indenfor Ørslevs bymæssige område.
I

ldet(~ctora~ anførte tiltrædes, tillader nævnet for
•• I \

si t vedkommende, at "pølseboden er anbragt på det nævnte areal

som påvist under besigtigelsen uanset at dette er omfattet af
.~':1;,

~vnte fredn1n~Sde~larat1on.
:<" /
'-

, .

F.n.v.
I~_. A 1\ 'I /.'r-t:/'1. /rVvv,/I~~v"~"""{_- ....J

Kurt AnnerFlflH'l
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o Deres ref Deres skrivelse af Vor ref
I

DlIlo

9-]-1981

Ved skrivelse af 6/3-81 har amtsfredningsinspektoratet anmodet om
en udtalelse vedr. en på umatrikuleret vejareal ved Rynkebjergs udmunding

r

i 0rslevvej (tidl. matr.nr. 3 b, Ørslev) opstillet i5- og pØl5ebod, idet
arealet oplyses at være fredet i henhold til deklaration af 13/12-51.

l denne anledning skal man oplyse, at man ikke hidtil har ~æret op-
mærksom på den nævnte deklaration, idet der normalt ikke er tinglyst
d~klarationer p5 umatrikulerede, offentlige vejarealer.

Kommunens tekniske udvalg har derfor i god tro meddelt fornøden stade-
pJadstilladclse, jfr. vedlagte kopi af ansøgning af 24/3-80 fra ,hr. 0.5.
Jørgensen med Teknisk udvalgs påtegning af 31/3-80, ligesom bygningsinspek-
toratet den 9/9-80 har meddelt den fornødne byggetilladelse til is- og
pølseboden. Man vedlægger kopi af de i denne forbindelse godkendte tegninger
(bel iggenhcdspL.ln og bygn ingstegning) .

Som det fremgår af bcliggenhedsplanen er pølseboden forsynet med for-
nødent aflØb, ligesom der er indlagt vand i denne. Udgifterne herved er
afholdt ar pølsebodens indehaver, der således kommer til at bære et tab,
dersom pølseboden forlanges flyttet. I øvrigt vil det være umuligt for
kommunen at anvise en forretningsmæssigt lige så velbeliggende plads andet-
stt.~dsi Ørslev, da kommunen ikke er ejer af andre arealer langs den centrale
del df Ørslev Hovedgade.

Man skal derfor ansøge om en ikke tidsbegrænset dispensation fra fred-
ningsdeklarationens bestemmelser, således at is- og pølseboden kan opret-
lJl)ldesindtil videre.

,}
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