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F. P. u. j. nr. : l 3 - O8 - 1977

Kommune:
Ejerlav
Sogn

l a

5 e

190
1:4000

Nr. Alslev 375
Vålse
Vålse

50
!

Dekl.lKendelse Tinalyst

?

2/04-1952
15/02-1952

3/01-1952
1/10-1951

Reg. nr.: 375-12
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REG. NR. /ci'o/
Atokrift.

stempel- OGgebJrfn 1 h.t. lov 140/19'1 f".
Arae14era

Fredningstilbud NATUR FRrDfI.! I NGS NÆVN ET
FOR MA,,;BO AiviTRAAD.J;G~LD;

Undertegnede Yaal00 men1ghedø:rlut pi p:ræøte.bedets vegne
tilbyder herved som ejer af mat r. nr. l a ...

af Vaalae by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.
kimeministeriets sodken4elae •

Arealet beskrives saaledes:

sogn,

under forbehold af.
.Arealet er bellgcendo nord tor Vaa1ae Id.Jke OSkllteab'4.
:r~en omfatter arealet mellem P~D8 81i11e1Da og kirke.
giiJ:den.

Fredningen har følgende omfang: • _

Arealerne må ikke bebygges et_M1Aed højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må· graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Vi .. forbeholder" dog ret til at beQJtte 4ele at 4.' b'e4'" azrea1 Ul even-
•• 1 0JIb7antns og Ulbl'gn1na etter _bedets bebøv. øll.... &1"8t.l1et .~ ..
at embedet 08 a4m1ldnuen8 at -n1p4sl'l4.t.

Vi
For fredningen kræver _ ingen erstatning.

Vi *- er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

l a af VaalBe by

på .. ejendom matr. nr.
sogn,

dog uden udgift for a:= med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredning,nævnet for Maribo amt,

provsten for menigbedsråd.herred og

Vaaløe pastOro.t
pr. Br. Alslev

,den ,I l 1952.
:ror Vaalae aerd.8he481"14.

Brik Jab~...

"(.
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående frednIngstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1a
af Vaalae by Vaa1ae sogn,

af hartkorn: tdr.
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet

skp. fdk. alb .• hvilket malr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.
på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 1. feb1"UØr 1952.

Jb:uuD.
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REG. NR . .//(J/
AfE!.~

S1iæpel- os gebmrl 1 b.'ti. loV 140/19,., f".
ADDe14eZ'l

Fredningstilbud NATuRFRr~~! I NGS~lÆVN ET
FOR MARIBO AllliTRAAD.;:<RCD5

Undertegne4e rentier Vilhelm Ro.8IuSIJ8a. Y&a1ee.:
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5 e

af . Vaa18e by 08
at lade n~dennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført,

Arealet beskrives saaledes:

'AreBlet er be11gaende øst ~~ 'laaJae k1Itce OS k:tftesIJd.
J'redrd.Qgenom:to.tter det.ubeby66Ø4e areal .-l1_ .. iIIVæænde be.
bmgelae 06 k1rketj1r4oD.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

"

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

5 e af Vaaløe by Vaa1åe sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser .
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og m""ighedsråd.

1/10 19 51.
Vilb. BiI_ø.e

J. B'lcDØI- •

"I,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. , e
af byYaalae sogn,

af hartkorn: tdr.
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet

skp., fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbi n-
ibd. udgør et landbrug.

på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01801.00

Dispensationer i perioden: 29-05-1987 - 28-07-1987



REG.NR. /8 (j /

for

UDSKRIFT
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

• FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 1987 den 29. maj kl. 1145 holdt Fredningsnævnet fortt Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på ejendommen
matr.nr. 5-e Vaalse by, Vaalse.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F., og
nævnsmedlemmerne, KetiII Lejre og Ejvind Larsen.

Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.
Der foretoges:

F.S. 30/1987. Ansøgning om dispensation fra den
på ejendommen tinglyste servitut om
kirkefredning til opførelse af en til-
bygning på 45 m2 til den eksisterende
bebyggelse på matr.nr. 5-e Vaalse by •

Vaalse, i forbindelse med, at der nedrives
en carport på 21 m2•

•e
•

Der fremlagdes:
l. Ansøgning af 28. april 1987 med bilag fra arkitekt Erik Tind

Nielsen.
2. Skrivelse af 22. maj 1987 fra provst P. Konge-Hansen, Falsters

Provsti, der ikke vil udtale sig imod, at der meddeles dispensation
til opførelse af tilbygningen, såfremt dispensationen betinges af,

tt at der plantes en dækbeplantning op mod kirkegårdsdlget.



Mødt var:
Ejendommens ejer, restauratør Mogens Keis, sammen med arkitekt

Erik Tind Nielsen.
Morten Chalmer og Lis Ravns ted-Larsen, storstrøms amtskommunes

landskabskontor.

A f g ø r e 1 s e:
Nævnet finder efter det oplyste og det under besigtigelsen

Marie Lond, Danmarks Naturfredningsforening.
Sognepræst Poul Martin Hansen og menighedsrådsmedlemmerne, Knud

Nielsen og Poul Stub.
Provst Poul Konge-Hansen havde meddelt forfald.

Ejendommen besigtigedes.
Restauratør Mogens Keis og arkitekt Erik Tind Nielsen rede-

tt gjorde nærmere for projektet og oplyste herunder, at man har indrettet
tilbygningen med fladt tag, for at den i så ringe grad som muligt
skal hæmme indblikket mod kirken.

Morten Chalmer anførte, at amtskommunens landskabskontor
fraråder, at der meddeles dispensation til opførelse af en tilbygning,
der efter projektet vil rage frem bag den bygning, der på situations-
planen benævnes 1, og vil dække for indblikket mod kir~en fra vejen.
Såfremt nævnet vælger at meddele dispensation, finder landskabs-

4t\ kontoret, at der bør stilles krav om at tilbygningen udføres med
sædvanlig tagrejsning som på hovedparten af de øvrige bygninger ie•området •

Sognepræst Poul Martin Hansen bemærkede, at man i Vaalse Menig-
hedsråd kan acceptere det forelagte projekt og at man ikke ønsker,
at der opføres en bygning med højt tag eller en bygning, hvis sydvest-
lige hjørne kommer tættere på kirkegårdsmuren end vist på det fore-
lagte projekt.

Nævnet trak sig tilbage og drøftede sagen og traf herefter
følgende



konstaterede ikke at kunne meddele dispensation fra den den 15.
februar 1952 tinglyste deklaration om kirkefredning til opførelse
af den projekterede tilbygning på matr.nr. 5-e Vaalse by, Vaalse.

Efter omstændighederne meddeler nævnet dog dispensation til,
at der i forbindelse med nedrivningen af den eksisterende carport
opføres en tilbygning, hvis facade mod sydvest flugter med den
sydvestlige gavl på bygning l.og hvis facade mod nordvest placeres,
så den friholder vinduet i den sydvestlige facade på bygning 2.

Dispensationen er betinget af, at det endelige projekt fore-
tt lægges nævnet til godkendelse inden opførelsen påbegyndes, og at der

etableres en dækbeplantning langs kirkegårdsmuren. Inden dækbeplant-
tt ningen etableres skal en beplantningsplan ligeledes forelægges

nævnet til godkendelse.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
K. W. Kofoed.

Fremsendes til

idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets
~) afgørelse inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse kan ind-
tt bringes for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K.,

af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de 1 natur-
.. fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl. En tilladelse kan

ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfred-
ningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,
Nykøbing F., den 15. juni 1987.

K. W. Kofoed
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REG. Nl 19fJ I

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 1987 den 28. juli kl. 1600 holdt Fredningsnævnet for
Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på dommerkontoret i
Nykøbing F.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F.
Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.
Der foretoges:

F.S. 48/1987. Ansøgning om godkendelse af et
projekt for opførelse af en tilbygning
til den eksisterende bebyggelse på
matr.nr. 5-e Vaalse by, Vaalse, samt
forslag til beplantning langs kirkegårds-
muren, jævnfør betingelserne i nævnets
dispensationsafgørelse af 29. maj 1987.

Der fremlagdes:
l. Ansøgning af 2. juli 1987 med tilhørende bilag fra Arkitektfirmaet

E. Tind Nielsen Aps.
2. Kopier af nævnets skrivelser af 8. juli 1987 til provst P. Konge-

Hansen og Vaalse menighedsråd.
3. Skrivelse af 8. juli 1987 fra formanden til nævnsmedlemmerne,

gårdejer Ketill Lejre og faglærer Ejvind Larsen, med påtegninger
af henholdsvis 9.- og 16. juli 1987 fra disse, der tiltræder, at
projekt og beplantningsplan godkendes.



- '- - --~--

Nævnet godkendte herefter det forelagte projekt for opførelse
af en tilbygning til den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 5-e

Vaalse by, Vaalse, samt forslag til beplantning langs kirkegårdsmuren,
jævnfør betingelserne i nævnets dispensationsafgørelse af 29. maj 1987.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

, Modtaget g
~"ov" og Naturstyrel;oi~,

".l jlOI('> ~~V'<J
, ~ij c~L~))~ ~~~~;~I

K. W. Kofoed.

Fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,tt 2970 Hørsholm,
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets
afgørelse inden 4 uger efter denne skrivelses modtagelse kan ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i natur-
fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl. En tilladelse kan
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfrednings-
nævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,
Nykøbing F., den 29. juli 1987.
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