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REG. NR. //f'~ #~:.' "
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)

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

80gn.

-~.....
Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø A.mt.
clo Dommerkontoret, Ringsted.

Stempei: kr. øre .

FREDNING'STILBUD

Undertegnede lip:r'nM "gU ~_
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

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

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på a"realerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o.l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-

..----- --+-_b:r:.styrrende genstande.



For fredningen krævef ~ ingen erstatning.
Vi ~ er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på Mia ojonaOal matr. nr.

1•• ~.,~~,
dog uden udgift for :Miq._ .'1l ..... 1II6Iet.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

_ tø a~~rMI'<f eller hver for sig._..;,..
"'JA..... den .. Is. 19).

1'1c.. tø PIl.......
1.'dft3,•••

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt. den IS I a. 1951.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee, og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

OG 80_.
Købers }
K d·t bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(uiifylcju af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådent findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet f'or Sorø ,,411It.
c/o DOIllmerkontoret, Rirlg.~ted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
..... ,. b1a1ll 'on.s.r J..IUI$.

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

,. Yi4J--te4 ..., _" ".~t..
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

..... 1 at ~t AUtl ftl' ~.øa-,",an- .. _~. Pi- ti> s1",. afP.".
af _~l"'Ue" MI .,. OS ....... U'Ø2d .t .. t1q~
f:N ~~ "14. ).tJøu 'tU .t paøkt 40 .. tø
:tet aoft f. k1a'blØi __ "1i4. hj~.

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
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne 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.

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 /» 19SL.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnæunet for Sorø amt, den IS /~ 195L



•
og anure pal:eglllngel- lll, lll. \ VCUl. lc:l::>LCJCllUUlllJ.

Akt: Skab nr.
(udJyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet tor Sorø A.mt.
c/o Dommerkontoret. Wngsted.

Stempei: kr. øre.

. . .
FREDNINGSTILBUD

Undertegnede '~W""'_~'.6ltilbyder herved som ejer af matr. nr.

'll. Yi&U'eMl _ .. --.
at lade ~~crl af ovennævnte matr. nr .. frede.

,,..3.... )
Fredningen har følgende omfang: .__ - -
Arealerne må ikk~~bygges 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.

Jag fepeehoidsr mi~ dog Iel til-ar



For fredningen kræve-' ~ ingen erstatning.
Vi~ er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på æ~~()Hl. matr. nr.

li. Y__ II'W ,.,. _ .....
dog uden udgift for _ ~.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

..... t:1U4~ t'e :r;~r.c! eller hver for sig.

'........ den as / ~ 1951•
.......... t7........._".hal ••.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den., /.. 1951.
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REG. NR. /?Y'~~ ;(':\~/'),..'/
,/ /

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.

16. Vlgø-tri 'bJ'. 04 MP.
Købers } b I

• Kreditors opæ ;

Akt: Skab nr.
(udfyldes ~f dommerkonlor'l)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet {Ol' Sorø .'lmt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

UndertegneQe VSl•• '''' ffOIlUtd4
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

26, ".... at.. by ~ ~0!91i
•

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

Arealerne beskrives således:

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, beboels€'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



For fredningen kræve\-'~ingen erstatning.
Vi i&Q er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom- matr. nr.

H, ysc.... a ~,o~ S!)~~

dog uden udgift for ~..~.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

O.IIarU.uea.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredning.mævnet /'or Sorø amt. den J$ /10 1951•
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Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrlkelv.aenet fan.,.. 1952.

M61forhold 1: 4'-000.
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Vigersted Lokalråd 
v/ Peter Hansen 
ph@carlhansens.dk 
 
 

 
 
 
 
 
          FN-VSJ 23/2016 
           NST-4112-03644  
   
 
          Den 16. juni 2016  
 
Vedr. opgradering af Vigersted bymidte, herunder område nord for Vigersted Kirke.   
 
Vigersted Lokalråd v/ Peter Hansen har ved mail af 30. marts 2016 rettet henvendelse til 
Fredningsnævnet for Vestsjælland.  
 
Det hedder i henvendelsen: 
 
”… 

 
     

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 99 68 44 68 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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…” 
 
Ringsted kommune har den 13. april 2016 udtalt: 
 
”… 
Ringsted Kommune har screenet projektet for Vigersted Bymidte og i samarbejde med projekt-
holder tilrettet projektet, så det er realisabelt set fra den kommunale myndigheds side. Det tilrettede 
projekt er det materiale der er fremsendt til Fredningsnævnet. 
Overordnet set skaber projektet en ny dynamik i bymidten med bl.a. nye grønne faciliteter, 
parkeringsforhold, beboelse, venteplads, sø, legeplads osv. 
Ringsted Kommune har vurderet at projektet kan indpasses med de rammer der er for bymidten i 
Vigersted uden på den baggrund at vurdere muligheden for dispensation fra Provst Exner frednin-
gen. 
Ringsted Kommune skal hermed anbefale projektet til Fredningsnævnet. 
…” 
 
Naturstyrelsen har den 20. april 2016 udtalt: 
 
”… 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Naturstyrelsen om teknisk bistand jf. 
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.  
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Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Naturstyrelsen anbefaler en dispensation til det 
ansøgte eller det modsatte. 
 
Der søges om dispensation til ændring af forholdene nord for Vigersted Kirke. Arealerne er om-
fattet af fredningsdeklarationer af 25. oktober 1951.  
 
Af deklarationerne fremgår, at arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, 
og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og 
telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse 
skønhedsforstyrrende genstande. 
 
De ansøgte ændringer af forholdene, som er en del af en større helhedsplan for Vigersted bymidte 
omfatter: 

• ny afsætningsplads 
• anlæg af nye parkeringsbåse 
• anlæg af fortov 
• udskiftning af beplantning med nye bøgehække 
• forenkling af informationstavler 
• forandring af eksisterende teknikskab 

 
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af ansøger. Det fremgår af ansøgningen, at ejerne af de berørte 
arealer er indforstået med ansøgningen. 
 
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i 
afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. 
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Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis frednings-
nævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Naturstyrelsen 
selvfølgelig til rådighed.  
…” 
 
Fredningsnævnet har den 25. maj 2016 foretaget besigtigelse. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at projektet er i strid med formålet med kirkeomgivelsesfredningen 
(Provst Exner fredningen). Fredningsnævnet imødekommer derfor ansøgningen for den del, der 
ligger inden for fredningsgrænsen, dog således at der ikke sker etablering af afsætningsplads med 
beplantning på begge sider foran kirkens hovedindgang, og således at de 3 eksisterende infor-
mationstavler samles til 1 tavle og rykkes uden for fredningsgrænsen. 
 
I dette omfang imødekommer fredningsnævnet ansøgningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1. 
 
 
 
Rolf Dejløw   Ole Stryhn                     Manne Suadicani
     formand 
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Klagevejledning. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 
med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• adressaten for afgørelsen 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
• offentlige myndigheder 
• en berørt nationalparkfond 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og      
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen. 

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 

 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.   
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Kopi sendes til: 
 
Vigersted Menighedsråd, vigersted.sogn@km.dk, amnm@km.dk 
Ringsted Kommune, teknikogmiljo@ringsted.dk, Frank Nielsen, fni@ringsted.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, ringsted@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, ringsted@dof.dk   
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk,  
Friluftsrådet lokalkreds Ringsted, erik@troigaard.dk 
 
Nævnsmedlem 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Manne Suadicani, Korsevænget 5, 4100 Ringsted 
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UDSKRIFT AF 

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND  

__________________ 

 

Onsdag den 25. maj 2016 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af 
formanden, dommer Ole Stryhn, og det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, møde 
på ejendommene ved Vigersted Kirke.   

Der foretoges: 

FN-VSJ 23/2016 Ansøgning vedr. opgradering af Vigersted Bymidte, matr.nr. 7000e, 

  26, 30a, 9b Vigersted By, Vigersted.  

 

Der var afbud fra det af Ringsted Kommune udpegede medlem af fredningsnævnet, Manne 
Suadicani.  

Mødt var: 
 
Peter Hansen, Vigersted Lokalråd 
Per Hermansen, Vigersted Lokalråd 
Søren Hansen, Vigersted Menighedsråd 
Frank Nielsen, Ringsted Kommune 
Mikkel Winther, Ringsted Kommune 
Axel Leck Larsen, Friluftsrådet 
 
Sagens akter var til stede.  
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse. 
 
Der var opbakning til projektet fra alle de tilstedeværende. 
 
De 3 eksisterende informationstavler vil blive samlet til 1 og anbragt uden for det fredede område. 
 
Det blev oplyst, at der er søgt kommunen om, at Vigersted Bygade etableres som stillevej.  
 
Planen om en afsætningsplads med beplantning på begge sider foran indgangen til kirken fra 
Vigersted Bygade blev efter drøftelse frafaldet. 
 
Sagen udsat på votering og skriftlig afgørelse.  
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Mødet hævet kl. 11.00. 
 
 
 

Rolf Dejløw           Ole Stryhn 
         formand 
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Kopi sendes til: 
 
Vigersted Menighedsråd, vigersted.sogn@km.dk, amnm@km.dk 
Ringsted Kommune, teknikogmiljo@ringsted.dk, Frank Nielsen, fni@ringsted.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk, NST-4112-03644 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, ringsted@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, ringsted@dof.dk   
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk,  
Friluftsrådet lokalkreds Ringsted, erik@troigaard.dk 
 
Nævnsmedlem 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Manne Suadicani, Korsevænget 5, 4100 Ringsted 
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