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UDSKRIFT
af
FORHANDLINGS-

OG KENDELSESPROTOKOL
for

•
tt

FREDNINGSNÆVNET

FOR STORSTRØMS

AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 1987 den 29. maj kl. 1145 holdt Fredningsnævnet
Storstrøms

amts sydlige Fredningskreds

for

møde på ejendommen

matr.nr. 5-e Vaalse by, Vaalse.
Til stede var formanden,
nævnsmedlemmerne,

dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F., og

KetiII Lejre og Ejvind Larsen.

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

F.S. 30/1987.

på ejendommen

•e
•

om dispensation

fra den

tinglyste servitut om

kirkefredning

til opførelse af en tilbygning på 45 m2 til den eksisterende

bebyggelse

på matr.nr. 5-e Vaalse by •

Vaalse, i forbindelse
en carport på 21 m2•

med, at der nedrives

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,

tt

at der plantes en dækbeplantning

såfremt dispensationen

betinges af,

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.
Marie Lond, Danmarks Naturfredningsforening.
Sognepræst

Poul Martin Hansen og menighedsrådsmedlemmerne,

Knud

Nielsen og Poul Stub.
Provst Poul Konge-Hansen
Ejendommen
Restauratør

tt

gjorde nærmere
tilbygningen

havde meddelt forfald.

besigtigedes.
Mogens Keis og arkitekt Erik Tind Nielsen redefor projektet

at man har indrettet

med fladt tag, for at den i så ringe grad som muligt

skal hæmme indblikket

mod kirken.

Morten Chalmer anførte,
fraråder,

og oplyste herunder,

at der meddeles

der efter projektet

at amtskommunens

dispensation

landskabskontor

til opførelse

af en tilbygning,

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

4t\

dispensation,

finder landskabs-

kontoret,

at der bør stilles krav om at tilbygningen

sædvanlig

tagrejsning

e området •

•

Sognepræst

som på hovedparten

af de øvrige bygninger i

Poul Martin Hansen bemærkede,

hedsråd kan acceptere

det forelagte

udføres med

at man i Vaalse Menig-

projekt og at man ikke ønsker,

at der opføres en bygning med højt tag eller en bygning, hvis sydvestlige hjørne kommer tættere på kirkegårdsmuren

end vist på det fore-

lagte projekt.
Nævnet trak sig tilbage og drøftede sagen og traf herefter
følgende
A f g ø r e 1 s e:
Nævnet finder efter det oplyste og det under besigtigelsen

konstaterede

ikke at kunne meddele dispensation

februar 1952 tinglyste deklaration
af den projekterede

tilbygning

Efter omstændighederne
at der i forbindelse

sydvestlige
så

om kirkefredning

meddeler nævnet dog dispensation
af den eksisterende

tt ningen

carport

gavl på bygning l.og hvis facade mod nordvest placeres,

Dispensationen

facade på bygning 2.

er betinget af, at det endelige projekt fore-

nævnet til godkendelse

etableres

til,

hvis facade mod sydvest flugter med den

den friholder vinduet i den sydvestlige

tt lægges

til opførelse

på matr.nr. 5-e Vaalse by, Vaalse.

med nedrivningen

opføres en tilbygning,

fra den den 15.

en dækbeplantning

inden opførelsen påbegyndes,

langs kirkegårdsmuren.

etableres skal en beplantningsplan

og at der

Inden dækbeplant-

ligeledes

forelægges

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

Fremsendes

til

idet udskriftens
~) afgørelse

tt bringes

rigtighed

bekræftes

og med bemærkning,

inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse

for Overfredningsnævnet,

Amaliegade

af den, der har begæret fredningsnævnets
.. fredningslovens
ikke udnyttes
tilladelsen

§ 58 nævnte myndigheder

kan ind-

7, 1256 København K.,

afgørelse

samt de 1 natur-

m.fl. En tilladelse kan

før udløbet af klagefristen.

ikke udnyttes, medmindre

at nævnets

Er klage iværksat, kan

den opretholdes

af Overfred-

ningsnævnet.
Fredningsnævnet

for Storstrøms

amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 15. juni 1987.

K. W. Kofoed

}
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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

e

forslag til beplantning langs kirkegårds-

e

•

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. KongeHansen 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

Sagen sluttet.

af 29. maj 1987.

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

Mødet hævet.

".l

, ~ij

jlOI('>

~~V'<J

c~L~))~ ~~~~;~I

K. W. Kofoed.

tt

Fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm,
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets
afgørelse inden 4 uger efter denne skrivelses modtagelse kan indbringes for Overfredningsnævnet,

Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,

af den, der har begæret fredningsnævnets
fredningslovens

afgørelse samt de i natur-

§ 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 Overfredningsnævnet.
Fredningsnævnet

for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 29. juli 1987.

