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Bestllllngs·
formular

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

4a a. 1'8"" ltJ .......
Købers } b Io æ·Kreditors P.

Akt: Skab nr.
(ud,lyldes øf dommcrkuntoret)

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)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edllingsllællllel for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsteli.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
~~~

tilbyder herved som eJeraT matr. nr.

41 •• 1,..... .., ......
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne besknves således:

et uea1. du ua- a_.t. _ at....... al s. .te Ih ....
• 1........ '. _tIsee .'*1.

Fredningen har følgenae omfang: "'J'~ )
Arealerne må ikk~ygge6 eller 'bepi. med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., 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 ove9nævnte forligshlbud tinglyses på min ejendom matr. nr .
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dog uden udgift for mig. I ,l
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Fredningstilbudet modtages og godkendes. '
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

1af Jj'etrGV .. _ ~
Købers } b Io æ'Kreditors p,

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i K9benha~n kvarter)

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Prednin,qsnælJllel for Sorø Amt.
c/o Dommerkonlorl'f. Ringsted.

Stempei: kr. øre.

.
FREDNINGSTILBUD

Undertegneder

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

1.. 1,......... · .......
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

1. Jna........ ,6I'IIfp1.lØ .. __ .. Ol .,cl et_ kØ.......
........ Id "' •• III.a_ ......."~"'t."""'."""1øa ..~
i .1\ at 1M tø 1tU'k ft
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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-

....- -+-_f""o~r~st~rrendegenstande.



For fredningen kræv~ ~ ingen erstatning.
V~ ~ er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på mm -efen:dom matr. nr.

dog uden udgift for~ .

~EU'ettiqet L~eIl.hQld til fogms@e~de e",~ningSnævnet for Sorø amt og
.............. & 1

•••••• 1 i forening eller hver for sig .

.. ,...... den. la. 19tL
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Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet f'or Sorø amt, den" S. 19~
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DiSPENSATIONER>

Afgørelser- Reg. nr.: 01746.04

Dispensationer i perioden: 21-01-1994



FREDNINGSNÆVNET
RORVE~UANDSAMT *Civildommeren i Næstved

Dato: 21. j an. 199 a

Sags nr.: F. 234/1992

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes
landskabsafdeling den 4/12 1992 har kommunen suppleret af arkitekt-
firmaet Thomas Kullegaard A/S for Jystrup menighedsråd anmodet om
nævnets tilladelse til ombygning af eksisterende staldbygning samt
en ændre~ placering og udformning af præstegårdens carport og udhus
samt redskabsskur for graveren, alt på matr. nr. 1 a Jystrup by, Jy-
strup.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning af omgivel-
ser omkring Jystrup kirke, tinglyst den 18/6 1954.

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har ved fremsen-
delse af sagen bemærket:
" Forvaltningen har gennemgået projektet og finder, at der ved dets
gennemførelse ikke tilsidesættes hensyn, som den foretagne fredning
tilsigter at varetage. Tværtimod vil der med det reviderede projekt,

tt hvor garage og udhusflØj placeres som en tredie længe i præstegårds-
anlægget blive genskabt en balance, som blev forrykket, da en længe
modstående den tilbageblevne staldlænge i sin tid blev nedrevet. For-
valtningen kan derfor anbefale, at fredningsnævnet meddeler den for
:projektets gennemførelse nødvendige tilladelse".

Det fr~mgår af det tilsendte materiale, at såvel carport og
udhus samt redskabsbygningen til graveren vil blive dækket med tegltag.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-
gens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 tillader udførelse af det ansøgte byggeri i overens-

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62 \
Telefax: 53720863
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00
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stemmeise med de fremsendte tegninger og beskrivelse.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

jvf. naturbeskyttelseslovens § 50 jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Slotsmar-

ken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
digheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udlØber·en lørdag eller
helligdag forlænges fristen til den fØlgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ret-

tidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-• mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
"
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. Neergaard

Ringsted kommune
Teknisk forbaltning
4100 Ringsted
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