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Fredningen vedrører: Kværkeby Kirke

• Domme

Taksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 25-10-1951, 06-11-1951

Kendelser

Deklarationer
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

4; 'b, ~1æhr bi' 0& .....
Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

Akt: Skab ar.
(ad,/yldes af dommerkontoret)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fr('dllillg.mævnet for Sorø Amt.
c/o D011l11l('rkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegne?e ...... ter J.. JiI.tø O..... "iaa_
tilbyder herved som ejer af matr. nr .

• , -, Jt.... kel\r _ '0& ~.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

_v. _. 4S II .tn4U ftfI04 ....... bMlU.b.,. .uo. .....
~åU8 ••• Uaa•



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

menighedsråd i forening eller hver for sig.

denas /10 1951•

Fredningstilbudet modtages og godkendes,

Fredningsnævnet ror Sorø amt, den /
øa.

195
1.

'U..flla;n .t.'.t.~~
't.4.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Sfc.ab nr.
(udfyldes af dommerkonror<Jf)

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

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

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sådont findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet (Ol' 80rø Amt.
c/o Domlllukontorpt. Ringsted .

..
Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegm1de propiet. B.8~, Ro.... ,".
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

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

Arealerne beskrives således:

a_t ahalt' SOlD lise.)." indtm.for et. ...... at 12 _'.r fra d.em
DQJ'411.ge),J.r~ø.aur.

J
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikkerb~bygges eller beplantes med højstammede træer, og der -må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-



,

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

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den .aS /10 1951.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

FredningsnælJnet for Sorø amt, den 2f / 1. 195 1.
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REG. NR. //~~ ri

luStitsopnisteriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

1:.... __ !W es .....
Købera }
K d·t bopæl:re I ora

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerI«Jntoref)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4*f ..
(i København kvarter) ;;1 •

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor &Adanl 6nde8)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FJ'(~dllillfJs/læLJ/lel ror Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
1bIU Cl1ft$'R1lsea

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

4f.!$ '. X.-kØ7 _ 0& .....
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

n ueel, da .. 'bel~ ....... __ taai af 12 _ ••
'b:fA nolt41. ltbbaU.....

Fredningen har følgende omfang: _-!teJ't.q_ ..J
Arealerne må ikke~ebyg~ ell;;beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon~ :og telegrafmaster
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboels€'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forst)'.l'.Lende---.Q...enstande.



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

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den , 111 1951•

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnæl1net for Sorø amt, den , IU 195 l.
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Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrikelv.8ene~cnt.hGlr 195,1{/r;.db~
Mllforhold 1:t.OØO
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01746.02

Dispensationer i perioden: 01-02-1984



UDSKRIFT
AF

PROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR

VESTSJÆLLANDS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 19 84 den l. februar foretogfredningsnævnet,beståendeafformanden,
åvildommer ErikB. Neergaard,detarntsrådsvalgtemedlem,gårdejerFolmerNielsen,
og.nedennævntelokalemedlem, følgendeåstedsforretninger:
F. 2.1°/1983.. Sag om skure. på matr. nr. 45 d

Kværkeby by, Kværkeby, tæt på kirke-
gårdsmuren, uanset deklar~t~on om
kirkefredning tinglyst den 16/7
1953.

Der fremlagde s skrivelse af 11/11 1983 fra Vestsjællands Amts-
kommune med bilag, ialt 2 stk.

Mødt var det lokale medlem af nævnet, gårdejer H. Due Andersen,
for Kværkeby Menighedsråd fo~manden Arne Larsen og medlemmer af rådet
Ruth Engelsborg, Leif Sørensen, Gunhild Hansen og sognepræst Ørbo,

..... for Ringsted kommune Willy Larsen
./ .

og Søren Hansen og for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Hans Lehrmann, for Vestsjællands amtskommune Mogens Bertelsen samt
ejeren John østergaard.

Ejendommen blev besigtiget.
Menighedsrådets rep~sentanter fandt, at skure;m.v. bør fjernes

i det omfang/de er i strid med kirkefredningen.
Ejeren oplyste, at han købte huset i 1972/73. Han mener skuret

nærmest kirkegårdsmuren er ældre end 1953. Han kan tiltræde at fjerne
de skure m.v.,der efter hans mening er opført ulovligt. Han lovede tt
fjerne skure m.v. bortset fra skuret nærmest kirkegårdsmuren inden den
1/5 1984.

Sagen sluttet.

Folmer Nielsen. Erik B. Neergaard. H. Due Andersen.

Frem-
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UDSKRIFT 2 ~

AF

PROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR

VESTSJÆLLANDS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 19 84 den l. februar foretogfredningsnævnet,beståendeafformanden,
civildommerErikB. Neergaard,detamtsrådsvalgremedlem,gårdejerFolmerNielsen,
og nedennævntelokalemedlem, følgendeåstedsforretninger:
F. 198/1983. Sag om flytning af garage på matr.

nr. 45 b Kværkeby, Kværkeby, på
kirkefredet areal.

Det lokale medlem af nævnet, gårdejer H. Due Andersen, var mødt.
Der fremlagdes ansøgning af 6/10 1983 med bilag, ialt 11 stk.
For ansøgeren Kv~rkeby Menighedsråd mødte formanden Arne Larsen

og medlemmer af rådet Ruth Engelsborg, Leif Sørensen, Gunhild Hansen
og sognepr.æst 0rbo samt tømrermester Folmer Sunekær tilligemed lejeren
Sten Ni'e1:se.rr..

For Ringsted kommune mødte Willy Larsen og Søren Hansen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans

Lehrmann.
For Vestsjællands Amtskommune mødte Mogens Berthelsen.
Nævnets formand forelagde sagen. Ejendommen blev besigtiget.
Kommunens repr.æsentanter havde ingen indvendinger mod det an-

søgte.
Danmarks Naturfredningsforenings repnæsentant fandt under hen-

syn til formålet med kirkefredningen ikke at kunne anbefale det ansøgte
Nævnet vedtog som påtaleberettiget af kirkefredningsdeklarati-

onen ikke at imødekomme det ansøgte, da udsynet til kirken herved vil
blive urimeligt begrænset.

Sagen sluttet.

Folmer Nielsen. H. Due Andersen.Erik B. Neergaard.

Frem-
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