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REG. NR. 1;3!
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r ,I J.., I:., ., l' ., \' I'" • ,

Btempelfrt" l' h.'t~r. t JJ 1
lov nr. 140 at 7/5 1937.

<I I .n'

Deklaration.
_ :..., J e ~Cl ~ • ~. i l f I' ; -l. .. .. 1 • . ..a ·,1 1 I

[ ... ,,~, { r':. i~l,'[·.':r" """:'0,1 ,,i' h-.,.l tJ,t Iv
Undertegnede mdihedsra8d t:~r Ever~r~p so 1D.1ndi~ar herTed under

.J"IQ.I '(,~1'{"'_' r.',.. '':ol')!; 1 l,.. {l I tf

(""uC:is:etn1ng af k1rkeministeriets approbatio,n p'11~ tølgende fredning at neden-
.. .... .

f". mte areal at det præsteembedet 1 Everdrup tilhørende matr. nr. l .! Ever-
.. :. f' , ,l " r;-

drup b)" og sogn. .1

Hed hensyn til det areal, som begrænses r..f a) mod syd skellet til

eatr. nr. 2 S og 2 S, b) mod øst cm offenU1ge' 'te~ T@d Bietdrl'JØ.'lttt'kegaard

og branddammen, c) mod nord en ret, l1nie fra 1II'ant108limetJ.'gen!\'M :4e~'}\UVlIlrend.8

nordre udhus' nordfacade W den~uilder d,~mte lln1ej d) erirrefjl1nt~ fra

tiet under a ramte skel 19ennem dot nuværende stuehus' ø st!acade til det punkt,

hwr l1nien møder den under' cfm~t~'iirt1e;"8i'pee hvilket~r~~r'ii~ger tor-

uden fornøevnte nordre udhus en forpagterbolig og et søndre UdhUl, træf ter k1r-

1t9311n1ster1et, ssuænge administrationen henhører unde>rde kirke11ge mynd1ghe-

:", som bldtll afgørelse om nyplacer1ng &of nybypninger, herunder tillige se1-

~;,)bygSeplanen samt tilbygninger m. v. og om-byp.n1nger, dor :endl'er prastegsal'-

"'''"Usudseende. l tilfælde af, at·de kirkelige mynd1gbeders administration at

'-' I'tlet ophører, mas der ingensinde paa arealet foretages ny bebyuels$ eller

embygn1ng eller til by@tl1ng- herunder anbrlnge1ge af skure, boder, beboelse8-

vogne, transformatorstationer, mnstor o. lign. - uden smntykke at nedennæmte

fredningsnævn.

'redningen skel' uden erstatning.

Deklaratioben maa tinslyaes som servi tut pas ovenn:øvnte matr. nr. l .!

t:~erdrup by og soen, dog uden udgift for præsteembedet eller mim1ghedsraadet.
PaatBJ.ere" hal(' t'l('.,.J.WUl!>D&_ " ;.. C' ~ ~_ .. _-- .:I "' 4 ...,._

li
raødet tor E'ferdrup sogn hver tor sig eller i forening.

Jlen1ghedsraadet for gverdrup soln, den 9. april 1951.

M. Hesberg.
Harald Petersen.

E. Hansen.

Axel Petersen.
Margrethe Olsen.
Niels. P. Larsen.

CEcilie Meinertsen.
Niels Larsen.

~rem-



1. .... ~

f.~,\\.~H.a3~
4It sendes tjenstlig med anbefaling.

Niels E'renreich.

Baaree-Mønbo Herreders Provstiuc1valg, .d~n 13::1 ~~g~et ~?:?,~~,'.~:1
p •U• V. •'i ' ' ".\' ~\,\ f • i I" rr ',' 1.

• n :> t ,i . ;l Co- "Det tiltrædes, a~ nærværende deklaration tinBlyees som eer-

vitutst1ftende på metro nr. 1~ Everdrup by og sogn.
'''';)i

1
U iVlV'Y",:1 T~i~i~ii~l~te;i~t~den a. ;~~;t~~~'e'~1951.' "'l",1'! [·nl

]

-:'....n L.:l:~ '.;"\1'1:,'111 "'i)wl~I~;l 'l'lll';lt l')f ,','j, j.,., li , .., ;-11, ~ 1.trtJ ",;':J'tC'
P.M. V.

-"'-7'~ 1. f' .10 .~-t. 'l' 't' 1!1 i' '''!'
J. :Sengtson.

Fm.

.., , ' .. . '

; ''',', '. ') Id

Jj! t, IJ$"r,., '1 C" h 'P' (" l', :~ ';If f'i\ ,f, r," ';; , I,:,';

e"~~';I'~1~8:~i:lbUd." ØJodtag*AJ og! godkendes. 'o (,l <~ : "O ~ s: .'" • ',1 l"1fl

t ~!'IJ'~ j:<' ; tj !'~'1,r\1j:!~ 'l-?:J[(~r!:t·, ,f'(1.'r'!"·' i l> ; , :'l"~ t r ":'f ';Tr;,ll "l ):JiJUl) ~'1:>

_1 ')'1 f' r-N'fSlS~T~!di~"[tv,l "O r:J~~e~,,~nieto!.t.rll~Øf-·, "'r' '.' 'rr fJ'~'m rf~' 1:1 ti 'l r:vtl

_"1 T. ,r ,., ....1 t r... r" t P U! f DU f" i!) '1 l~: -)r ~"l -a]. i '\,f .. ~,' ~ ... , '! .f ~, 't! ~' t·

1· " " l 1fi!'r O·~ -: (I-"\'1:l ,~'"'''1 "'IV

., " . ~I.' .~, l' ~ '; I' t.'l ro 1'1

• (1 •. --, I ,
l J ~_ "<f' r", • r'

l 'l

r' ,
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angAende tre4n1Dg at iadeJordsereal ved Everdrup kirke.
~~ M4~åf-H)

Ved Ever~p kirke er beliggende et la4eJord8ar8al~er
.jerlauge~ EYerdrap bI og sogn, hvil ,et gadejordeareal er afeat pi

et kort, som er uaf~raiget af lend1nspektør Ollvartua Hansen ar
Yord1ngborg, 0i som vedbæftes nærværende kendelse.

Gade~o~d8arealet 'begæres fredet således$ Der al ikte pl

areelet foretager bebJcgelee - heruD4e~ aabriDgelee af .kure, boaer,
'rancformetoreta\ioner, master o. 1ign. eaat .kæ~ende genstande, og

I
,revlling af gru. BeplantD1DB, SOlD ikke 1 y~sen~Ug lrad er tl1 1I1a-

der :tor ad.18'en '11 og i"ra Everdrup kirke 08 k1rkeglrd, og aabrin-

selee af en tlags\&aI Ol .t de tor ~ve.r4rup kirke. ltrq fornødne

.aster aå toretagee, lige.om 4e nuværende master for'Ba~ -' bevares.
/ Paa arealet'" Ikke ir1vee Dogen virksomhed. GU ...et %'eg •• qJ,

(0•,

~

•,0e
l

I' • f, l

''p

REG. NR. ~lJJ.

AFSKRIFT

M t gadeJ'ordsareal under ejerlaugeta r .. nr.:
Everdrup by. og sogn

Stem~lfri i bo to ISS
i lov nr. 1407/5·1937 ..

KBIDE:LSE
ataag\ den )0. decc

Anmelder:
Natu ..tr-dnlngcnævnet for
PræH0 Qmtsraadskreds •
Domm.;rkontoret I Store-Heddinge

195'3

ilde lugt o.Up- er Ul 1llempe ror !.Yerdra.p Jtlrke og Id.rkeglr4.
Paa- 'elere~tea har aaturfredn1ngGnævnet for Praetø amtsrldekreda.

Den 30. 4eo. 19;3 Iaar frecbd1'1gsuvnet afhold't .ø4e Yed .:.lver-

.rap kirke, hvoriil 1ndkaldelse er sket yel bekendtgørel.e i S",a't_.
'ideD4e nr. 215 :tor den 14. d.m. og l Præst. Arte ar. 293 ~or deD

14. 4••• , hvorhos eognepr.. 'en, eognerlae', aaterl4et og toraan4en

tor bylalilBet 1 }iyerdnp er aerek11t lac1kaldte.

t t~ ~ =================--=-
~
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14.' 1Mta1Jft.... , ...... ..., kl.e •.es ...... h _ly.1eu .~
øt) e' •• n ø Mdl. af &aal lo. _ antvtr.4alal u. 1.. ., 7/S .

1937 • 1. i 'øøa4elllea, oabID41"~ ar'. Ol at •• trnf4. Ul'k.

"'~l'I.e' ..usaaDdaareal., i weeeaf,Ua' øtanc .J' tre4". y.li fri-

'11114 ".I"~JIft_'.... " ., h94a1a;;u. at ferlll'Yc\..... JOJ."h ..
I

.. &1 eoa ., le4 i tl'e4a1agea at ~rkeu _lytt1eer .ØlIe •• , ... '

af .!I8*=ntUc""4IdDl til *ikrb.I at "elet .. Ul Ol ha.... •
1ft: kirke 0& kirkea'". 911••, roran "D~l". ,.4.'01'4.are81.-
.. hønhold til 1IItYD'. 10n If 1 ec J.3 ... ., tNt. eM .. enror '_

actel'''.
Etør eu--.41gU4eme Y114.1' ikke ....r. at •• tale uetat-

alDb for ta-e4A1l\GUt

t • l ~•• , •••• 8.

De, ."adle4 ••••• Jor48uea1 "ri ~.r4NP kll'k. '.1' tre-
de tor aat.,n.

\ )t,

/ •
Tiltrædes:

Johs. Rasmussen

.'

Afskriftens rigtighed bekræftes.
ftatur.rredningsnævnet fb,r delL1._' {)ktober .1954
PræSt.ø Arntsrnftaskrp.~ .0.-Å-.L..-Å.-0

)1ay-s~. I

I'"

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr .. ~ J tll~t>· (i'J{96"3 )
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01733.00

Dispensationer i perioden: 11-10-1983 - 29-06-1987



UDSl(RIF~I' 1
AF

!~tll\ J. )~~ .:.
REG.NR.

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
;Jr 1983 den 11.10 kl. 133~ afholdt nævnet besigtigelse ved ~verdrup kirke.
~ødt var nævnets for~and dommer ~urt Andersen og det lokale medlem H. brydE
rlansen, .Lappernlllje.
Sag nr, ~9/83 Ans9gning om opsætning af l~skur ved kirken.

ri-,
~ frernlagdes skrivelse af 24/3 83 fra Fladså kommune med påtegnings-
f"rivelse fra amtsfredningsinspektoratet af 17/6 83 endvidere fotokopi af
lItivelse fra amtet til menighedsrådet med Påtegnin~.
X.dt var fra arntsfredningsinspek~oratet ~iels ~almskov , S.ren 8kov fra
naturfredningsforeningen, fra Fladså komffiune,~er Nordg~rd cg Uogens varIsE
fra menighedsrådet"", Fastor Moesgåri, ~argrethe Nielsen cg Knud Petersen.
D8r foretoge~ besigtigelse.
Kommunens repræsentantet anf.rte at det angivne sted vil være det ffiest
hensigts=~ssige for anbringelse af læskuret til buspassagerne. idet alle
~usser .P~ de tre ruter,

1"!4.

~r iKke v~ret ~Uligt &t
4Itie passagerne cen samme

der betjener byen har fælles stoppested der. Det
finde OIJdre Isteder i byen, der g'r det muligt at

service. /
i<e6~~n€Sins~ektoTatets Tepræsen~ant an~.rte at anbringelse af 1æskuret
eet pf::p?~jenåe sted vil være mec;et St:~:=-':-Jende og .delægge:-.de for det milj.

o~kring kirken og præstegården, SOffidet har været fred~ingsdeklaratiorrens
fO~~2l at v~rne, og at det i.vrigi ikke kan ses, at det vil være noget
v~sentli€t problem, at finde en ~i6es~ ve:e&net placer:~f udenfor det fre-
de de oær&de.

og naturfrednin8forenin~ens repræsentanter sluttede sig

hertil.
~fter at ået ved besigtigelsen blev ko~stateret, at det vil være ~uligt

,....
c:. "

. -, ,~ ..... i~ .• ~~r'-'lel'c.!".l;Yj!'"".fe .l.P-3t~ll~,et \:Gerl"! er ae \,. -.~eafa.e \)~ au e,c fl" ske kort afstand fra



-2- -den påtænkte placering besluttede nævnet, at den begærede dispensation fra
kirkeomgivelsesfredningen ikke kan tages til følge.

Denne afgere1se kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne rnedde1se ind-
ankes for Overfredningsnævnet.
Således passeret.

Udsf.riftens rigtighed bekræftet
r L~•

s+. P.eddi~ge den 17.10.1983

P.n.v.
r~,-:--~/_./fJl...~,""!~.~

....urt Andersen

--.', \

/

liG
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Motftaget I frednIngsstyrelsen REb.Hl /7 S~UDSKRIFT
1 7 MAJ 1984 AF

FORHANDLlNGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

:r 1984 den 18.4 afholdt nÆvnet besigtigelge ved ~verdrup kirke. Vødt
var nævnets foyrnand dornme~ Kurt Anrlersen, det amtsvalgte medlem gdr.
vagn Hansen og det lokale medlem ktntorbestyrer Bryde hansen.

vag nr.47/84 Opsætning af læskuy ved Everdrup kirke.

Der fremlagdes skrivelse af 23.2.1984 fra Flads~ kommune. ~agens doku-
menter var til stede.
For Fladså kommune møder V. Carlsen og ~arl Hansen.

meni~hedsr~d .For Everdru~~ø~r ~rgrethe ~1elsen og fra amtsfredningsinspektoratet
meder Niels ~lmskovl lamt en repræsentant fra naturfredningsforenin-
gens lokalkomite.

Kommunens repræsentanter begærer spørgsmålet om anhringelse af et
busskur taget op til fornyet overvejelse, idet den ved nævnets m~de
den 11.10.1983 aftalte placering viser sig at være mindre hensigtsmæs-
sig,både af hensyn til busserne og af hensyn til publikum, da den fo-
reslåede holdeplads ligger temmelig afsides. Desuden har nævnet misfor-
stået indstillingen hos naturfredningsforeningens repræsentant under
sidste møde. Kommunen har fremsat forslag til anden anbringelse af sku-
ret. Det er stadig indenfor det kirkefredede areal, men i en sådan af-
stand fra kirke og præstegård, at det ikke kan være til ulempe for noger

~enighedsrådets repræsentant fandt, at der må være alternative mulig-
heder for anbringelse af skuret ~denfor det fredede område.

gadejordsareal,Jet foresl~ede ar.brj;:~elsessted pfj et ~~;:>X1 b..lev p~vist.
Kævnets formand henstillede til ~onmu~en, at ~an udarbejder fors:a-

Fet ~ærmere, og fremlægger teg~ing til skuret og forslag til beplant-
1_ ~·.in[:!'!1.m.,~ar:,teven-:uelt Op4E:r;e~ forhawi1ing Med ::en:r.hedsr~det o~

~rdre interesserede.
Miljoministerie1
J. nr. F. \ ~l .~



-2-.....
I

Yommt:r:ens rer::a:-::ent8r.te:: levede ut f:!'er.-.ser.'Je riet ",~s\recie ~at,eTia.)

samt at ep~age forhandling med meni~hedsr&det.
Således passeret.

M.ødet hæve t.

Udskriftens rigtighed bekræftet
St. Heddinge den 11.5.1984.

}-'.n.v. •
Kurt Andersen

I

,,-... ..,

/



REG.NR. /7 3~ .J-~

'ID" r..•

FREDNINGSNÆVNET
I

STORSTRØMS AMTS
NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Store-Heddinge, den

J.nr.

Dommerkontoret
4660 Store·Heddinge

tlf. (03) 702073

Nævnet har .d.d tilskrevet Roskilde Stiftsøvrighed, Stændertorvet,
4000 Roskilde således:

• ",'edrorE-nde :mbrin.:else af et busklrfl1r i E:Verdrup•

• TJnder henvisnin2 til :.tiftscvrighedens p5.te(;ninGsskrivelRG ef 21.1.1987
an~ående dispenfl:ltion fra frednin;::en omJcrinc ::-:verdrup l<:irke til anbrin-
r;else af et busskur, I'leddeler nævnet den bec;~redG dispeno3tion til an-
brinp,else af busskuret neller:; adrau{;svejen til pl'pBte:"::{lrd.en0C, ,~:~.Jc1ekæret
som foreslc."t€t af Lverclrup l eni~,":hedcrt'id, p!> ",->-j'- <'l ....e af, Gt projekt
visende skurets uuiornninc, pr:"lcise placerinG oC 0:1' ivende anl',',': 1:2.n
godtendes af n~vnet.
I--følre uclt::.3lelse fra :JrorstrøIilO :.1 -tsLo::ununes 1'andc1c:::1mkontor, vil den
nævnte pl'lcC'rinc i1:1:(' iorrinr::e udcictsforholdenc ir:) c1el: offc:ntJ.ire vej
ti] l:irl:en.

, .n. v.
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