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Fredningen vedrører: Sneslev Kirke
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REG. NR. /7~/c I ""... "'.>
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 1.. :-.t'8d~ ••

eller (i de sønderjydske lands- a~;e1<rt' .....
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvO!' ""dnnt findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FrcdllingsnælJncl for Sorø limf.
c/o Dom llIerkonloret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

F R E D N l N G S T.l L B U D

Undertegnede
Jo

tilbyder herved som ~tif."n~an,U .._).!l..* Uunø l ....

1 af ~ •• $UølØ'Y ~,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte' matr. nr, frede.

Arealerne beskrives således:

~1." 'Ye'It't ~ øy4 1_ 1d..I:k....... at&røaot øl..lnde-,,.
... DOr4 i.:.! uø:tenJ_ :j'Jel......a~ •
.-4 wet af k...... ~.. ",U 2.......
.. .,.. a1 .. Ib" aa .. 'l.k" " o"....... 1toIH.... ~:t::-= .,« ~... _~- i;U m~ i4 --~ ans. -

Dl. beUø." 30 ... q4 ~cø kir.......... Uiae
~ . ,

i,.

...

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.



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

I, a. :rrødøc;ara. t ~jneGlfv ilOI&t
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den I
2J

195
10 1.

Frednin!}!mævnet {or Sorø amt, den /
1310

195
:L•

H.l....
Fredningstilbudet modtages og godkendes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(ruifyldes af dOf1lmer/rontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 2 a. 1n4~.

eller (i de sønderjydske lands- S.DelJ1eY ..,.
dele) bd. og bl. i ting- -
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

Gade og hus nr.:
(hvO!' sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for 5,orø J1mt.
c/o D011lmerkontord. Ringsted,

Stempel: kr.. øre .

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede "".i.7 Eller lerweatilbyder herved som ejer~rmatr. nr .

• af ...............0. ~,,,.,,,•• ØOIa.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således;

ft --.l lMp .ld.r~ lISue u.....otl ft4øe 1__ 'b':&te~
ø.114ft 1104 .v•.u. 1 .. '*11 .-. pakt ~ _tø .,...1'u ~
a.. Qd.. tUse Jl3--. alt in4-.lo:- en ede.... af 60 __ Mt fo:r
~ 9UUig. JIIlI: ate""'''!!!U!.l"·~ ,,~ ~i! =:4 ~~ U
emWfGJu. 1"1e9-l~ •

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- :Ogtelegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



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

I a'~;f SIWt81.a'f' .....
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 13 / 10 195 1.

.BUc J__

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredning.mælJ11et /'or Sorø amt, den 23 / 18 195 1.

Urbe!f! J?~tc·~(:'tm.~.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

~t: Skab . nr.
(ruJlyl4u øf doøm"kontort't)

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

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

sogn.

, 11, itftffll,l•••
aualev tiO&Dt Købers} .. -

Kredltors bopæf:

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllillgs/ltwllel (Ol' Sorø .1/111.
c/o Dommerkonlor!'I, Ri"g.~/I'd.

Stempel: kr. øre.

FREDN-INGSTILBUD

,.-Undertegnede
~r:LOat.-.....

tilbyder herved som ejer-armatr.-i!r.~ ~''-.~.~ .....
at lade l' ..danP~"l'\le i!lFealfl~vennævnte matr. nr. frede.

AreaI8F1'\8 e8BkmrQS silledes:

Bestllllngs-
tormular

I

"

I

.1

l e
~~
\

"',,.I.d

D

Fredningen har følgende om~a~~JII ..A'IM .. , 'IZ ..,. ...... .J
Arealerne må Ikke bebyggelhrrrer beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o. I.. skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

~ forbeholdeS rrriq doq ret hl at

.... »1 ~ t..IIU
....... ~ .. _ ikke ~ al" • u.1IIII ..



For fredningen kræveS jQQ, ingen erstatning.
V; ~ er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på ffti.R.-ejeRaem matr. 1'lP.

dog uden udgift for~ .• a'-..aadiet. _
Påtaleberettiget l henhold til foranstående er fredningsnævnet for· Sorø amt og

_11f'filUuIl~ot tfø i.\Snaata4.a.1AfIta4 bO.
meHi~rTorening eller hver for sig.

•
~ø den Q / .J,0195 l..

Saoal .. Mlll.iheUM4
l':.tl.V.

~U_ø~.
Frednmgstilbudet modtages og godkendes .

Fl'cdnill!}snæll/lel /01' Sorø a III I, den Q / Ja 195 ....."......,..
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REG. NR. ?~ C-
~ Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse.J og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

I.
fl,,.
,
i·

r,

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

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

80gn.

Akt: Skab nr.
(udJyldes øf dOlJlmer1c<lnloref)

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor s4dant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'ednillgs1Iæmlet for Sorø A,JIIt.
c/o D011ll1lerkontorPt. Ring.sted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

,
Undertegnede

S*l41av i.~ ... n~.,du14
tilbyder herved 's~l'"- af ffl6ff:-"'"'ftf':-

~~~
at lade nede~~ævnte areal af oVeft~ævltle liielh.- fU'. frede.

Arealerne beskrives således:

dø kl:rkøll 't11bar..... "N .cor b.:I'Jø;~ .. ...uJ&. ØR

bel1t'W'" ~ø4•• 1.mme.l. 4ø bøDl'tt ..... pØ"kUt.D&epla&a.

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.



For fredningen kræve})8q ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

rcAAo~dog uden udgift for ~~ l' -~- - .
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og... ..u~ te ~__"øA1a'hI 1Iå.

tnefl:ighedsrå'd i forening eller hver for sig.

_.

&_lev den 11 /la 195 , ..,

... UM............ _~
K.S.BftdGa,.

e
e
eFredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet ror Sorø amt, den 21 /U 195 t..
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REG.Nit ?~<:::

!redsgaarde By

Sogn: Sneslev

Herred : R~ngsted

Amt '30ro

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrlkelv ••• netnoZlember 1951

M6'forhold 1:4000 5001"11-.o>-------------------~------------o
1l''''A__ H.... c...._. ~I_ ...I A/.

UdJærdi;;elst:1l t:.~:;,:/.-:.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01741.03

Dispensationer i perioden: 03-11-1982
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REG. HR. '7'11 C.
4700 NaJ1'lIeå,d", ... ~1.11 19 82•
SkomagtrTalt.k.m 3
Te/f. (03) 72 06 62
Giro 2 O) 26 9)

I
I

Modtc;oef I fredr"lingsstvrclseil

• Civildommeren I Næstved
- 8 Nl}\'. 1982

FREDNINGSNÆVNET.

F. 2W1982.
Ved skrivelse af 17/9 1982 har menighedsrådet ansøgt om næv-

nets godkendelse af plan for anlæg af parkeringsplads på en parcel af
matr. nr. 2 a Fredsgårde by, ~~~~e~'t der er omfattet af kirkefred-
ningsdeklaratio_n, tinglyst de_n 16/7 }953_. _ ----------

Vestsjællands amtskommun,e, fredningsafdelingen, har den 11/10
1982 oplyst: ."F~edningsnævnet har den 19. januar 1982 i sag F. 180/1981
meddelt tilladelse til ·udstykning af parcellen, når detailprojekt for
anlæg af parkeringsplads med beplantningsplan forelægges nævnet til god-

t

kendelse.
Parkeringspladsen agtes anlagt som armeret gDæS og omgivet med

en bøgehæk, hvorefter-det ansøgte ikke giver fredningsafdelingen anled-
ning til bemærkninger."

Nævnet tillader herved som påtaleberettiget af fornævnte dekla-
ration, at parkeringspladsen anlægges og beplantes som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5
år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den på~ldende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage fristen •
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet eller ministeren.

~/ /'7 /' - ~,.'J~t1l?'::-;~. N· /J LA-'-

/~Eii1t;Jh..::N~~h'gaard:l-.~ Due Andersen.
/ r-·. formand. \

Sneslev menighedsråd,
v/formanden Carl Jensen,
Sneslev, 4100 Ringsted.

;t'~:~:o~;~lis'~G;'"!e~
~ 1'1. r. I ~\ ~ r -lJ
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_.-t ...~

_.


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



