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Kommune:
Ejerlav
Sogn

9 s,, 190 2~m
1:.'"

Nr. Alslev 375
Øns1ev by og Boderupgård
Ønslev

Tinnlu4:t
- ••• -ri --

15/02-1952

l a, l k Bo
derupgård
Kirkegård,
Ønslev by 3/10-1951

Reg. nr.: 369-13
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REG. NR. /J'o~-

Afskrift.
Soteape1- 08 gebmr1 1 h.t. 10'1 140/1937 § ".

A..-ldeZ'1
Fredningstilbud. NAHI r. f"~ rJr,~l NG SN ;'['/~.l r'"

FOR MhhlGO AI'-,IT" ~ .' D -./" - -
• hJ,r\ -"~ ....,-Uj

Undertegnede proPn. ... Hana Chri.atGnoen swa. 13ru.ntotte
tilbyder herved som ejer af mat r. nr. l~ a OB 12 11 ..•

af •ØJull. by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

,ogn.

Arealet beskrives saatedes:

Arealet er be11ggende DllkriDBblø ld.rke og kirkegAr4.
hedn:lna-. oa:ta tter en b~ 1aQgB hovedve3en. der øtrddter ølS
tø. et paak" 250 _ter nord tor øyclakeUet at llA Ul 250 IIS'ter.,.cl tor ... 1 en bredde. der lIOd øst begnlDBea at en 11111. 200
.ter not tor k1rkes1rdeu .stakel parallelt aed hovedyejen.

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 gru. eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign .• skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboel.e eller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

U a og 12 b af blev by

på min ejendom matr. nr.

og sogn,

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

provs ten for herred og menighedsrild.

0ule"
m antterl1gbecl.

AJnouJlaaa ••

, den , 10 19 51.
HaIl8 :3'Va1l.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, ut tilbudet skal lyses som servitut på matr. nT. 11 a og 12 b
af _lev by f.Dal. sogn,

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

skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgor et landbrug.

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

Fredning,nævnet fur Maribo amt. den 7. tebl'l8Z' 1952~

11\11&11.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01805.00

Dispensationer i peri~den: 07-10-1988 - 20-06-1997



REG. NR.

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1988 den 7. oktober kl. 1500 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. 30/1988. Ansøgning om di~pens3tior. fra

en tinglyst deklaration om kirke-

fredning til opførelse af en redskabs-

og toiletbygning på umatrikuleret

kirkegårdsareal, Ønslev by, Ønslev.
Der fremlagdes:

l. Ansøgning med bilag fra arkitekt Johan Petersen. Ansøgningen er

modtaget ved skrivelse af 25. marts 1988 fra Storstrøms amts-

kommunes landskabskontor, der ikke vil udtale sig imod, at
der meddeles dispensation.

2. Skrivelse af 18. april 1988 fra formanden til Øns1ev menighedsråd

med påtegning af september 1988 fra rådet, der tiltræder, at
dispensation meddeles.

3. Skrivelse af 18. april 1988 fra formanden til provst P. Konge-

Hansen med påtegning af 4. maj 1988 fra provstiudvalget, der
intet har at erindre mod det ansøgte.



4. Skrivelse af 18. april 1988 fra formanden til nævnsmedlemmerne,

gårdejer Ketiii Lejre og amtsrådsmedlem Kjeld Grave, med påteg-

ninger af henholdsvis 19.- og 20. april 1988 fra disse, der

tiltræder, at der meddeles dispensation.

Nævnet meddelte herefter i medfør af naturfredningslovens

§ 34 dispensation fra den tinglyste deklaration om kirkefredning

Sagen sluttet.
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

1 'J 'l :'-1 1"'08..; U i\ • Ji)

til opførelse af en redskabs- og toiletbygning på umatrikuleret

kirkegårdsareal, 0nslev by, 0nslev, i overensstemmelse med det

forelagte projekt.

Mødet hævet.

K. W. Kofoed.

Fremsendes til
2970 Hørsholm,
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets

Skov- og Naturstyrelsen, S10tsmarken 13,

afgørelse inden 4 uger efter denne skriveises modtagelse kan ind-

bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i natur-

fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl. En tilladelse kanII ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan

tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfr~d-

~ ningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet

inden 5 år fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 10. oktober 1988.

K.W~

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. 1'1.2 -:, Bit.'
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Skov- og Naturstyrelsoo

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

År 1997, den
Vordingborg af
Andersen.

20. juni
formanden

foretoges på Dommerkontoret i
for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s.14/97 Ansøgning om opførelse af
udestue på matr. nr. 1 m
Boderupgård, Ønslev, Ny-
købingvej 83, 4863 Eskild-
strup. Ejendommen er om-
fattet af deklaration af
7/2 1952 om fredning af
Ønslevs kirkes omgivelser.

REG.NR. /Zo5. 00

Der fremlagdes:
Brev af 27. maj 1997 med bilag fra Stor-
strøms Amt, Natur- og plankontoret og
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige
medlemmer.

Da formanden ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet
tilladelse hertil, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

~Andersen
fmd.

/pn

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

cl Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den,
~ der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i

naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m. fl.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
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Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms
Amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 20. juni 1997.

~Andersen
fmd .

Udskrift er sendt til:
l. Nørre Alslev kommune, Kæpgårdsvej 2, 4840 Nørre Alslev
2. Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37,

4800 Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-375-25-1997
3. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. 0.

4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
5. Ketill Lejre, Havnsøvej 12, 4890 Nørre Alslev
6. Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby
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