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Kommune: Nykøbing F. 369
Ejerlav Tingsted og Taaderup
Sogn Tingsted

Matr. nr.
Dekl~;<endelse Ti~fystato to

l a Taaderup 25/01-1953 8/05-1953
l y Taaderup 31/03-1953 1/04-1953
l d og Gade-

jord, (nu 4 e
og 4 h) 7/11-1951 29/05-1954
l e, 3 e, 4 h 7/01-1952 15/02-1952

?

4 e, 4 k 10/10-1951:- 15/02-1952

Reg.nr.: 369-2
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d.E~iE ••
i.itempel- OB seb,-rfr1 1 h. t. lov 140/1937 § ".

ArøJ14era

Fredningstilbud NAlURFR[DN I.NGS NÆVN [T
FOR MARIBO AI'v'iTRAAD~;~~i:j);

Undertegnede gårdejer Svend Abmbaa. T1Dgs1iOct.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l o. 3 • og 4 h

af . fingsta4 by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. ,nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er be1iGccm.ie nord for fiDssw4 k11'keog k1J'keglrd.
Fre4n1~n cmtatter area1e't nord for k1rkegll'den Dell.em deane OS
Ung,eted &.a, mod veat besram~et at en l1me 1 fluGt .-e4 kirkeglr-
dens vODtlise aks1, mod øot af Jln~. Dr. 3 • østlige skel •

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

l •• 3 e og 4 h af Tingsted by

på min ejendom matr. nr.
sogn,

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

provsten for herren og menighedsråd.T1DGs~
~sted ,den 7/1 19 52.

Svend Abl8baa.
U1 vlttorl18he4'Chr1s"ten Bubak. K.r.. IU.ø],:)en.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1e~ og 4h
af ~ste4 by ~ste4. sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den
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Indført i dagboaefl tor reUkredD nr. 28. Jb'kØbing p. købata4 11.91.

den 15. J'BB 1952.

LJat.T1D(JbogIBd. TiIlGSted Bl. 8 Ak't.mmb A nr. 383.

Bruun. /Soh1egelB.B.
Retukreds nr. 28

Ilyk"b1!IG l. køl)ata4
m.v.
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REG. NR. /1'/./
gobyrfr1 1 h.t. lov 140/19" § ".

Anme14ert

Fredningstilbud N~ ru R FR FDr-,JH~GS ~·I;:':\lN [T
FOR MARIOO AMT;\AAD_';a~[DS

Undertegnede køblr.J.lldK.nua Nicls~n. 'r1~te4.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 c' ae .. Jt

af . 1'1DGsted by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte ma'tr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1&(.'OMcvest tor Tingsted kirke OGk11'kegAl"Cl.
Fredl'..ingen omftlttor det ubebygge4e aNal a~ de DG1V'D'H pll'CeUel".

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til_ eventuel udVidelseat den lIlIvareDlebilp-
rage.

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

4 C og 4]t af 21nsated by

på min ejendom matr. nr.
sogn,

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

rrov~ t en for herred og menighedsråd.

tingsted ,den 10/10 1951.

Til vittel' 118b9tb
låns Chr. Poulsen.

d(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses wm servitut på matr. nr. 4 O 06 4 at
af ftD8Sted by ~5tecl sogn,

af hartkorn: fdk.tdr. skp. aib., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 1. feb2N.ar 1952 ..
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1J:dtøn 1 dasboBen for retskreds nr. 28. ~køblD6 7. klil»atad ID.V.

den 15 rBB 1952.
I~B~.T1ngbogIM. 1"'1ng3ted Bl. 65 AktaSkab A nr. ·~n.~~.. ~~~14.2 2 kr. E.l.

Retskreds nr. 28
iq'køb1ug I'. købstad

m.v.
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REG. NR. /~ /-/
stømpel- OGgebyrfri 1 h.t. lov 140/19'7 § ".

ADM14ezoa

Fredningstilbud NATURFIHDN'NGSNÆVNET
FOR MARIBO AMTRAADSKREDS

. Undertegnede parcellist I.a 1181s.. 1'aalemp,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1.,

af !aaderup by UngsW
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:' ..
Arealet er be1166Slle vest ~or iaa4emlJV'.~_.
Fre4n1nBen omfatter Sl blSlDe JA 50 meters .na •• laDsa panell ...
østligo skel. aol Tna4eJ'Upve~en. begralBt 804 nod OBø.v4 a1 161"-
celles n01'dlige og .,4118e skel •

Fredningen har følgende omfang: _
Arealerne må il~~~,r'lIer 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at beDTt".lel. a1 In 1I'ed •• aJ*ll til __
tuel u4v14els8 a~ bYøn1Daem. pi m1ft .~eDI_.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l ~ af !aa4eNp by tiDanel sogn,
dog uden udgift for mig, med oprykkende priorIlet næst nuværende hæftelser.

Påtalebcrelliget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for lørre herred og menighedsråd.

,den 3i, I~ '3.
Jeo Xie1_

!&aleN»

IU Vitterl1gbe4,
Yi1he1lll Bertels8D

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningslilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på malI'. nr. l., "t,

af faa48mp by t:t.IIine4 sogn,

af hartkorn: 1 tdr. 2 skp. ,fdk. 1 alb., *Ijliji\."i~:ik.tix
~d~~z ii!difl'l .. emB
1':>'ct1rectede areåT"ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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Indført i dagbogen ~o:r :re'tskre4s nr. 28•• 1køb!Dg r. ~na4 a. y.
dm 16 lAD1954

x..vs't.UDat»oSIBd. Tud.mp Bl. 174 Ak't.Skab G ør. 4"
1l11ND /Så.

I 14 aRk. 2 2 kr. 1.1.

Retskreds nr. as
lJ,ykøb1nB 1i'. købs'ta4m.v.

------ ......... -
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REG. NR. ,/,J'//
stempel- og gebyrfr1 1 h.t. lov 140/19,., § ". Anmelder: %- /~X

NATURFR[~N l NG~ I'J.r:'m [T
fOR' MARIBO AMTRAAD.1KRi:D53084 Fredningstilbud

Undertegnede 'f1Dgs"ed so~ezåcl JA kOJllmUllene Y8ØØ8
tilbyder herved SOIll ejer af~ gadejorden ,08 ."r.nr. 1!
af 'ling st ed by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er be11ggcde vest og qd for 11ftSsted k1J:ke og k1rkØGård
Fredn1n8en om:fatter srønn1Dgen vest for kim .. pll'ker1Jlgøplacleen
syd for kirken samthele matr.nr. l cl øst tor kliken.-

Fredningen har følgende omfang: ." _
Arealerne må ~!~~c!,'8eller 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, SOIll

kan virke skæmmende.
Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud til1glyses på min ejendom matr. nr.

l cl Og gadejorien af ~1ng8ted by og sogn,
dog uuen uagiIT for mig, med op rykke nde prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og menighedsråd.Tingsted
7/11 l!:) 51.'f1Dgsted SOt:J1erdd ,den

pr. Nykøbing Falster

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående frednin~~tilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1 cl OS sa4e~ord_
af 'fiDBstect 'by 'f1DGS'M4- sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. li alb., iiiiiiliiitiikiM
~~ RF. xilaii~
Dtt1're~are~Xs~s indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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DB .tr.ar. 14 1MS. t1Dgbopn .~.8 at t1qrie4 Depe..t."
tUtr.ader TiDsned men1ghedszA4 under to%'beho14 ~ ~ea1Jd"'er1.t8 la

kend else ftoU"VIBrenc!e frednil'l6st11lna4.

!r1DglJ$e4 4en l'. febzuar 1954

Henr.1ADdersen H. val4 1181_

valborg HiIlabl' Vllhela Benel_

Jobs••• 1er

.r.lue llaØllueøenI,
Ie,

Alfred :Lund

~11tmd8S.

Det tl1tJmdea. at ~rend8 ~sU1"·Uae178.8 SOlI 8

v1tutsUftende pd ma;tr.ar. 1 .! af T1nBsted b7 OB eoøa.
Kirk8JliD1ster1et. den 22. IIBJ 1954.

Ktrkem1D1oter1et

~.~. iedersSl
Sæpe"

'i

• Indført 1 dagbosentor "t_rede ar. 28. IJkøbillg P_ købstad a.,

den 29. maj 1954.

L.Yst.f1ngboSIBd. ~1ngned .Bl,_

B1W.I1 , .
Re'lIkh4e D~. 28

1Ilkøb1nS ~. købStadm.y•.

•
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REG. NR. /R/,/
stempel- og gebJ'rfr1 1 h.t. lov 140/1931 I ».

ABIIelclø'.
3139. FredningstilbudNATU R FR EDN I NG S N ÆVN ET

FOR MARIBO AM1RAADSKREDS

Undertegnede •ftDBStad "ønL&bedsdCt 'JA pl*lt .. be4na yepe
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a

af ~aac1ewp by !1Daste4
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. lir. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

I -

Arealet er bellggSlde øst for llJB1lt~ee b)rsniq-.
J'recln1D8c omfatter en bZlllillG JA 100.ten bnclc1e 'ftfPlri :ha
parcellcø 8st1188 akel IIOd !Ba4e1'lJpY.~".tlesz-en .aI aoZ«
og Qd af parcellens nordliae og q411ge l!Ike1.

Fredningen har følgende omfang:
" .

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvok~en~e 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 beb«?else eller andet, som
kan virke skæmmende.

vi iW forbeholder IIdog re! til at b..,-tte aet bwaele øæ1 GØ" til 1»eb7ae1
•• ~ter embec1ets behov, "1ImBe UWilet .~•• at ........ Mtn Ol &4111-
~~"rer~s af .en1Bhe4~4e1;. alt UZLc1er ~eho14 a~ kiset.S nel'1ns
goclkmcle1ae.

For fredningen kræver liingen erstatning. " •
, V'1 li er indforstået med, at, ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~ matr. nr.

1 a af ~.m» by tiluretel sogn,
dog uden udgiit for iH med oprykkende prIOritet næst nuværende h-æftelSer.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for NøD'e herred og !1Jagne4 menighedsråd.

, den 251. 19".

Jobs. Meier •••••••••• Jobs. HaDsem
BmU Lab ..Yalbori HiD *7 val4. Nlel eeD. Alfred LuD4

Vilhelm Benel æD Mar1us Da_Ølle

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredning~liIbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1a (,
af taaclewp by 'U.aetel sogn,

af hartkorn: O tdr. 4 skp. 1 fdk. 1. alb.,

~~ii lii,iillliciWiiikX'''r)etrrea~1 ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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BD.
~.nr.2Q 160,56m

:Qe~ t1~~~.8. at ~l'VlIreD4. ~edR1D8""11bu4 UDa17s.s 8011
.1 L " ',... ,.1 . '.

serv1tu~atlftende pA matr.nr. 1 ! Taa4uup bl. ftD8øtec1 80611 aecl '_1&_.
forbehold. sA J.æDgedn påpl4ende areal aclm1rl1nrer •• at 4e Jd.rk.l1ge

~d18hed.r. ~~fer klrkeJD1Dlster1et, 406 etter 1D4bn.t" ezklaJ1ag tn.
trecJn1DgSDIØvnet, afgørelse omllyPlacer1ng af bygn1ng~ pA J1'U'tealzd.~or-

clen og UlllS~ over selv. byageplaDeD for d18e8, tor el ~4t blgft1ngeme

skal benyttes til dZ'!ften af præstegtrd•• 3order. U1 bl'U&"tor p1'llsten. "

eller 1. det hele skal tjene k1mel18e f01"lllAl.

Klrkemin1ster1et. døn 18. juni 195'3.

. 11zke1n1stertet.
-00-- II.G. Redersen

!kspe.

IIldtøn 1. daBbogen for rriekrecJ. Dr. 28. lIVkeb1D4 "I. k.dultad

" ID.v. clen 6. jUli 1953

~n.Tinsb08IBc1. i'aad.eNp Bl. 125 Akt.Skab • Dl". 434.

iirwm. , .
Retskreds nr. æ.

B,vkøbtng F. købøta4
m.v.

-----.-.----.-.---~

J " •, ' .
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'11e rr-:an af
'I'io.3stied og Taaderup Byer i 'I'in.gsced Soc;n,
Falsters Nørre-Herred, ~aribo Amt.

De i henhold til tilbud af:
7/1-1952 for matr.nr.
lo/lo-51
7/11 -:;1
25/1 -55
31/3 -5)

1§.. 3~ oe; 4h Tingsted By,
4c og '+~ -.
lsi + gade - •
l~ Taaderup og
ly

med freCl......'1inZsservi Gl.l"l; sikrede arei:tler er
på detv€ kort vist med skri skravering.

,7., vuobe~{øbing i maj 195.3.
CllJ~~
landinspeKtør.

1:4-000
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UDSKRIFT

REG. HR. 18 II

'1t2-lit?
a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL
=====================

År 1967, den 7. december, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1925/67 vedrørende udvidelse af silobygning på
fredet areal ved Tingsted kirke.

I den af fredningsnævnet for Maribo amtsrådskreds den
8. juni 1967 afsagt e kendelse hedder det:

"År 1967, den 8. juni kl. 15 holdt nævnet møde på dom-
merkontoret i Nykøbing F.

Mødt var formanden dommer Nøhr Hansen, det af amtsrådet
valgte medlem, sognerådsformand, proprietær P. H. Theil, ViKa-
thrinesminde" pr. Svinsbjerg og suppleanten for det kommune-
valgte medlem, gårdejer Johs. Hansen, Brunt ofte pr. Nykøbing
F.

Der foretoges:
F. s. 38/1966. Behandling af

sag angående en tilbygning til en
på det fredede areal omkring
Tingsted kirke matr. nr. 4 Q og
4 k Tingsted by og sogn i 1961
opført kornsilo.

Formanden fremlagde:
l. Andragende af ll. januar 1966 fra uDansk Købmands Tjeneste",
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Svanemøllevej 41y Hellerup p på vegne købmand Knud Nielsen,
Tingsted, til provst Hoflund9 Torkildstrup, om tilladelse til
udvidelse af den på ejendommen i 1961 opførte silobygning med
en i samme stil holdt tilbygning p jfr. bilagt tegning.

Andragendet blev af provsten forelagt menighedsrådet for
Tingsted sogn som medpåtaleberettiget i henhold til fred-
ningsdeklaration af 10. oktober 1951, og ved påtegning af
ll. februar 1966 udtalte menighedsrådet enstemmigt, at det
intet havde at indvende mod den påtænkte udvidelse.

2. Skrivelse af 24. februar 1966 fra provst Hoflund, Falsters
nørre herreds provsti, som ligeledes er påtaleberettiget i
henhold til deklarationen til fredningsnævnet.

3. Skrivelse af 28. marts 1966 fra nævnet til Tingsted menigheds-
råd med deri yderligere omhandlede bilag 4-10 og

4-10. med anmodning om sagens forelæggelse for kirkeministeriet
gennem stiftsøvrigheden.

Formanden henviste til den blandt bilagene værende udskrift
af dom af 9. juni 1962. Det fremgår heraf, at der af anklage-
myndigheden ved anklageskrift af 26. april 1962 var rejst
tiltale mod købmand Knud Nielsen for overtrædelse af fred-
ningsloven ved i 1961 uden nævnets tilladelse på det fredede
område at have opført en 14 meter høj kornsilo i en afstand
af 60 meter fra Tingsted kirke og nedlagt påstand om straf
og fjernelse af den ulovligt anbragte bygning.

Ved den upåankede dom blev den fors~dte straf i medfør
af straffelovens § 84, stk. l, 3. pkt., jfr. stk. 2 anset
som bortfaldet, og påstanden om bygningens fjernelse blev
ikke taget til følge.

Skrivelsen er påtegnet udtalelse af ll. maj 1966 fra 101-
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land-Falsters Stiftsøvrighed og af 12. juli 1966 fra Na-
tionalmuseet1 samt af 16. august 1966 fra Kirkeministeriet.

ll. Skrivelse af 25. august 1966 fra nævnet til provst J. Exner1

Hald med dennes påtegnede udtalelse af 3. september 1966.
12. Kopi af skrivelse af 25. august 1966 til købmand Knud Niel-

sen bilagt i fotokopt de indhentede udtalelser fra National-
museet og Kirkeministeriet med anmodning om en udtalelse i
anledning af ministeriets forslag til deklaration .

Efter modtagelsen al provst Exners udtalelse blev denne
gennem andragerens advokat 1 landsretssagfører Pagter Kri-
stensen1 Nykøbing F'1 der personlig havde henvendt sig til
nævnet om sagenp ligeledes forelagt andrageren.

Landsretssagfører Pagter Kristensen anmodede omp at sa-
gens afgørelse måtte blive stillet i berop indtil han havde
forhandlet med andrageren om muligheden for at indgå på en
deklaration som af ministeriet foreslået.

13. Skrivelse af 16. marts 1967 fra landsretssagfører Pagter
Kristensen1 der meddeler1 at andrageren ikke mener at kunne
underskrive yderligere deklarationer vedrørende fredningen og
derfor ønsker afgørelse truffet på det foreliggende grundlag.
Med skrivelsen fulgte~

14. Skrivelse af 27. oktober 1966 fra Tingsted menighedsråd til
købmand Knud Nielsen afleveret til nævnet med anmodning om1

at skrivelsen tages i betragtning ved nævnets afgørelse af
sagen.

Formanden bemærkede1 at det fremgår af denne sidste skri-
velse1 at det af sognerådet lokalt valgte medlem af nævnet 1

graver Svend Ove Jørgensenp som medlem af menighedsrådet har
tiltrådt de i skrivelsen indeholdte udtalelser1 og at han
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herefter må anses for inhabil til som medlem af nævnet at
træffe afgørelse i sagen~ hvorfor formanden ved skrivelse
af 20. april 1967 havde anmodet suppleanten~ gårdejer Johs.
Hansen~ Bruntoftep om at indtræde som medlem af nævnet ved
denne sags afgørelse p hvorhos sagens dokurnenter~ der tidli-
gere havde været forelagt det amtsrådsvalgte medlem til
gennemsyn~ også blev forelagt gårdejer Johs. Hansen.

Sagens dokumenter p der var blevet forlagt~ modtoges til-
bage

15. med skrivelse af 26. maj 1967p der fremlægges som bilag 15.
Formanden bemærkede p at landsretssagfører Pagter Kristen-

sen efter konference med sin mandant havde frafaldet at give
møde i nævnet og anmodet om en afgørelse på det foreliggende
grundlag.

Stiftsøvrigheden for Lolland-Falster har udtaltp at byg-
ningens skæmmende virkning for kirken formentlig vil blive
forøget ved den foreslåede tilbygning p men som konsekvens af
den afsagte dom og under hensyn til det af provstiudvalget
udtalte~ skal man ikke udtale sig imod tilbygningen.

Nationalmuseet har i skrivelse af 12. juli 1966 bl. a. ud-
talt~ at en tilladelse til en tilbygning som den projekterede
til den i forvejen ulovligt opførtep stærkt skæmmende silo
ved kirken forekommer i høj grad betænkelig, og at siloens
anmassende virkning i forhold til kirken med tilbygningen
tydeligvis vil blive yderligere forøget~ samt at en godken-
delse af det ulovlige byggeri på det fredede areal vil være
en krænkelse af fredningsbestemmelserne og vil kunne blive
en farlig præcedens og under alle omstændigheder vil være
en hån mod det store planlægnings- og fredningsarbejdep der
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er gennemført omkring landsbykirkerne.
Museet fraråder indtrængende ministeriet at give tilla-

delse til siloens udvidelse, men henstiller, at der i stedet
optages forhandling om en flytning af hele anlæget.

Kirkeministeriet har bl. a. udtalt, at man må nære megen
betænkelighed ved, at den ansøgte tilladelse til opførelse
af en tilbygning til den i strid med fredningsbestemmelserne
opførte silo meddeles, men tilføjet, at ministeriet under
hensyn til det tidligere i sagen passerede efter omstændigho-
derne ikke skal modsætte sig, at den ønskede dispensation
gives, såfremt ejeren indgår på, at der lyses en deklaration
på ejendommen, hvorefter han og efterfølgende ejere skal
være forpligtet til, når siloen ikke længere kan eller b~r
opretholdes som sådan og senest inden år 2000 at indlede for-
handling med de kirkelige myndigheder (menighedsråd, provs·c,
stiftsøvrighed og ministerium) samt fredningsnævnet om, hvor-
ledes der skal forholdes med bygningen, og - om det forl~lGGS
af disse myndigheder - være pligtig at nedrive den.

Provst Exner, Hald, der i sin tid har medvirket ved samt-
lige kirkefredninger, har bl. a. anført, at han kan tiltræde
Nationalrnuseets udtalelse, og finder det bedst, om dispensa-
tion kun blev givet under den forudsætning, at siloen ned-
rives inden år 2000.

Tingsted Menighedsråd har i den foran fremlagte skrivelse
af 27. oktober 1966 til købmand Knud Nielsen, af dennes advo-
kat fremsendt til nævnet, enstemmigt anbefalet den ~nsøgte
disp~nsation., Efter det således foreliggende er nævnets flertal enige
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om at nægte tilladelse til den projekterede tilbygning til
den af nævnet ikke godkendte kornsilo~ idet tilbygningen fin-
des et ville virke yderligere skæmmende i forhold til kirken
og dens omgivelser~ således som disse er fredet mod bebyggelse
i henhold til den tinglyste af ejeren udstedte deklaration.

Et af nævnets medlemmer stemmer for at meddele den ansøg-
te tilladelse på vilkår~ at tilbygningen fuldstændig fjernes
senest år 2000.

Kendelsen er af købmand Knud Nielsen indanket for Overfred-

Der vil være at give kendelse i overensstemmelse med
flertallets beslutning.H

Konklusionen er sålydendc~
uDen af købmand Knud Kamper Nielsen~ Tingsted~ ansøgte

dispensation fra fredningsdeklaration af 10. oktober 1951 til
tilbygning til den i 1961 på matr. nr. 4 ~ og 4 k Tingsted
opførte silo vil være at nægte.H

ningsnævnet.
Overfredningsnævnet har den 7. november 1967 foretaget be-

sigtigelse i sagen i overværelse af købmand Knud Nielsen og den-
nes advokat, advokat Johan Greve, samt af provst J. Exner og re-
præsentanter for fredningsnævnet, Nationalmuseet, menighedsrådet,
Kirkeministeriet, stiftsøvrigheden og Tingsted kommune.

Under påfølgende forhandling har Overfredningsnævnet over
for købmand Knud Nielsen fremsat forslag til en forligsmæssig ord-
ning, hvorefter der - overensstemmende med det af Kirkeministeriet

'.

under sagens behandling ved fredningsnævnet indtagne standpunkt -
meddeles tilladelse til den ansøgte tilbygning på betingelse af
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hele siloanlæggets fjernelse inden et vist åremål, om hvis længde
man henstillede til købmand Nielsen at stille forslag. Købmand
Nielsen har imidlertid ikke ønsket at indgå på en sådan ordning.

Da en varig opretholdelse af et siloanlæg eller lignende
af det omhandlede omfang efter Overfredningsnævnets opfattelse
ville medføre, at de fredningsbestemmelser, som ved deklaration i
1951 af købmand Nielsen er pålagt de omhandlede parceller matr.nr.
4 Q og 4 k Tinsted by og sogn, ville blive uden væsentlig betydning,
har Overfredningsnævnet herefter besluttet at stadfæste don af fred-
ningsnævnet afsagto kendelse.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Maribo amtsrådskreds den 8. juni

1967 afsagte kendelse stadfæstes.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
~ 7ø.-....~~/
E. JJ;;sen

kh.
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