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FREDNINGSNÆVNET>



e
ee Undertegnede s&t-dejer, 'lhorkSJ. ~

tilbyder herved som ejer af matI'. nr. ,
, 21 l. 1 'b 0ti 1-2 ~. 5:'"GOø~:p bJ"OG 80Aft

,

Justitsministeriets genpartpapir.

Akt: Skab "r.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 27 b m 1,1
(i København kvarter) . • .~...

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og b!. i ting-

I bogen; art. nr.; ejerlav;
sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdan! flndea)

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

FREDNINGSTILBUD

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

Arealerne beskrives således:

1.~elGt nO::t'\i tor k4.X'koØiNtr'n til .nntrikelakellot .mod no~.
·2.o.1~~~ ~ k:1rkctl'~ .. _tre ~ '1 en b~~o:td 'o mettJ!1"

0& fwl~t l~ nøn\ ti1,.tr1Jt:olakoUot.

' ••ba.JAt ~ :01" (L~ntl}'li.1.1ge ld.rke61~U' må. Wæ: bylU;;etl
k1f1kGmh"d~~ ~ro "1(1 alt er ·~utw1det.



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

dog uden udgift for mig.

PBtaleberettiget i hAnhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

me~ru.p ~j~
menighedsråd i forening eller hver for sig.

9te-n~tftten ~41~ 195 1.
!']).or1d:l~htiløu

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den24 1101951.
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,

Justitsministeriets genpartpapir.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4' a. !l!oo~) ~ 0" oogn.

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
deie) bd. og bl. i ting-

I bogen; art. -nr.: ejerlavl
sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl Hndes)

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

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ~t:rul'U:ma OJ,Øt.lC.h ~~.
tilbyder herved som ejer af matr. nr .•

at lade ~~ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:
~~~

't"...._,.J ........;.......,....__ ......::ro .... +",ll""Tonrlo "1"Y'If~n".·
.1. J,'li;;iU.L.LJ.J..l';:JV.L.I. .1..1.\".1..1. ... K.'.L":;1_ .............- _ ..........._ ....."':'.

Arealerne må ikkeY5ebygges ell;---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.
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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

fooøtrup JJOl,w

menighedsråd i forening eller hver for sig.

~Gestl-"'UP den 2? I J.0195 l.

AfmaOl",

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 211 løl95 1.
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Terræn af
Te e str?:.42...Jjy"

J'eestrup Sogn, -n;;;gs[;dHerred
SoroAmt

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Di!"~ktoratet for Matrlkelv.aenet 19.;/

M"lforhold 1:4000
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/7 '-IS"" E
RF(; NRreif (03) 720662

Fogedretten (03) 738073
Tingbogsoplysninger
kl. 9-12 teif (03) 731010
Giro 2 052695

*Civildommeren i Næstvede Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

FREDNINGSNÆVNET

F. 139/1988.
26. sept. .,0 88

,J

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes fred-

ningsafdeling den 1/9 1988 har kommunen for Klaus Hartmann Poulsen anmo-

det om nævnets tilladelse til opstilling af en antennemast på matr. nr.

tt 6 l Teestrup by, Teestrup.

Fredningsafdelingen har ved sagens fremsendelse oplyst:II, "Ejendommen ligger vestligt i Teestrup ca. 140 m sydvest for Teestrup

kirke, jfr. vedlagt e kortudsnit, og er efter fredningsafdelingens vurde-

beliggende i "det åbne landskab".

ring omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 47 b om kirker

Antennemasten, der skal anvendes til en amatØr-radiostation, er 12 m

hØj + toprør og agtes placeret tæt syd for beboelseshuset.

Under hensyn til den eksisterende bebyggelse og bevoksning mellem ejen-

dommen og kirken skal fredningsafdelingen ikke udtale sig imod en tilla-

delse til opstilling af antennemasten som ansøgt, der ikke ses at villeII forstyrre kirkeområdet" .

Under henvisning hertil tillader nævnet i medfør af naturfred-

tt ningslovens § 47 b opstilling af den ansøgte antennemast med den angivne

placering.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,

jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansØ-

geren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-

gørelsen er meddelt den pågældende klageberettiget.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen. •

Ju 329 3

.::f:Gtovcffler-
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Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden.

Søren Lotz

Haslev Kommune
Teknisk forvaltning
4690 Haslev

E~ ~ Neergaard
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