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Kommune: Nr. Alslev 375
Ejerlav v. Kippinge og Vålse indd.
Sogn Kippinge

Matr.
Dekl.lKende Ise Tin lyst

r. ato to

2 a Vålse
indd. , 5 a,

q 5 c Vester
Kippinge 1/10-1951 15/02-1952
5 b fØr
umatrikuler t1/10-1951 2/04-1952

F. P.U. j. nr.: 13-08-1977 Reg. nr.: 375 - 5
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Undertegnede gArde~er JlJrsen 3taaa. K1pp1Aae.
tilby,der herved som ejer af matr. nr. 5 a Veater K1pplDge og 2 a Vaalae 1Il4c1ean:1Dg

Ø: . ah UpplDse
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1gaenio OIDkftngKi~ kirke og kidEeab'd.
Fredningen omfa'tter at 5 a et areal, 4er lIOd 88t begr&JDSes at øst-
akellet. Il104DOm af det nordlige akel :tza de't DOrcløaU1ae b~1Il"IIØ
Ul 40 m vos~ tor kirkegårclens DOrivestl1p h.1.me~ lIOd •.syd 3t bl
vø1en t on lmnsde at 150 meter fra øetakeUn os lID4vest at en
l1me _11em de DI8In1te gr8188r-U 2 al V&&l88 1Jd"-niDB 11'Ød88en
40 _~er bred brlllllllle nord for k1rkegl1"4ens DCIl'4.1.1ge.el, regnet
fra 4et'\8.
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 indror~tået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

5 a af Vester I1pp1D88 by K.ipp1Dge sogn,
2 a at Vaa.lse In4dS:lllD1D8

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 menighedsråd.

Vester Kippinae

Til Y~ tterliGbedl
H•• ll~sen.

, den l /10 1951.
Jersen Starag.

:Bartho1tn.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ,a OS 2 a
af bhv. V .li.pp1use og v.-la. by IClppll'6e sogn,

IIldcl.
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.



1n4t"11i 1 dagbogen tor retskredo nr. 28. l'flkøbil6 l. købstad II.V.

den 15. i'EB. 1952.

IvDt.'11~bog,J)4. V.KipP.. Bl. 201 Aktl5lsab B nr. 186.

/SCblqe1
B.R.

Retek1'Ode ar. 28
Itykøbina J. kØbsto..
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• • NATURFREDNINGSNÆVNET
FrednlngstllbudFOR MARIBO AMTRAAD;;;,REDS

I.,
Undertegnede K1PP1DBe lIen:1shedsrAd pi ld.rk81å vegne

tilbyder herved som ejer af ~ K1ppinGe 1d.rke

.-l
I

I
\
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af by

at lade ne(jennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede sor:n nedenfor anført. UD4er forbehold at
kirkeministeriets ~odkencle1se.

Arealet beskrives saledes :

Arealet er be11asende syd for K1pp1nae 1d.rke oB Jd.nesAz«.
Fre4n1ngen omfatter parkel'1nSsp1a4sen og 4et ubebYBIe4e areal at
BlUverbo11Serls have. OB gArdsplads (5 b)

sogn,

i!
I

~l

l
·1
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Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træ'er, midl~tidigt eller ved-
varende, ligesom d~r heller ikke på arealerne ~å graxes grus eller anbringes trans~ormatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

V1 Zs forbeholder r&Sdog ret til at beilytte det tred~e &:real u,1 bebvsselae
etter k1rkenu behoV. sllænge arealet ejGs af kirken.

Vi.
For fredningen kræve ... ingen erstatning.

V1. er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses påd!l~~

tipp1nse k1rke afå Vester It1ppinp by K1pp1nBe sogn,

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

provsten for herred oglørre menighedsråd.

V.K1pp1nge ,den l/X 19 51.
M llleD1øbe4szAdets vape

HaJl8 lADaDd.JaJ1lhoUlh'

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredning~tiIbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på~ tipp1nga kil'k8
af V. K1pP1.n3e by IC1pPlnBe sogn,

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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Det 1i11Urødøe. at 4~ på det syd ~or K1ppingø ~ke Ol ld.rket

ølr4 11Baenc1e areal, der udser k1rkene PlrkeriDgsp1a4ø samt det ube... :
\

bJssede areal af graverbo11gens have 08 s'rdsp1ade. t1ns17seø en øerv:L~

w1i om fredninG 1 overensstemmelse mec1fol'allstAde, fre4n1rlsetilbud.
t,~r~m1D~s1ier1et r

--000- K1rkem1n1ster1et. den 20~ mane 19'241 f

~.M.V.
E,B •.

II,G. iedel'BØJl
Ekops.

\,

·1·I ,

l. ~
l,
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Indført 1 ds.cbog~ tor retGkredo nr, 28, H,kd>1Ds r. købstad m....

den 2 APR. 1952. \

Iqst.,&gbogIBd. v.npp, Bl. 76 AktlSkab D nI", 186.
E. Lundaager

ost. I•.•.•....
,
l,'

Retskredo nr. 28,
NJkøbinG F. købstaCl

m.v.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01812.00

Dispensationer i perioden: 22-03-1991
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REG. NR. I~ l2. od

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1991 den 22. marts kl. 11°0 holdt Fredningsnævnet for

Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på ejendommen

matr.nr. S-b Vester Kippinge ny, Kippinge.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, og nævns-

medlemmerne, Ketil1 Lejre og Niels Boye Bonefeld.

Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.

Der foretoges:

F.S. 77/1990. Ansøgning om dispensation fra

den på ejendommen tinglyste deklaration

om kirkefredning til opførelse af en

carport med redskabsrum på matr.nr. S-b

Vester Kippinge by, Kippinge.

Der fremlagdes:

l. Ansøgning fra arkitekt Johan Petersen på vegne Kippinge Menigheds-

råd, fremsendt til nævnet ved skrivelse af 27. september 1990

fra Nørre Alslev kommune. Ansøgningen er forsynet med påtegning

af 18. oktober 1990 fra Storstrøms amtskommunes landskabskontor

og påtegning af 8. november 1990 fra Provstiudvalget for Falster

vestre Provsti.

Mødt var:

Arkitekt Johan Petersen.

------- -
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Menighedsrådsformand Bent Rasmussen, Kippinge Menighedsråd og

'I' graver Henning Bach.

Ejendommen besigtigedes.

Provst Gynter Meede, Falster vestre Provsti.

Afdelingsleder David Trier Frederiksen, Storstrøms amtskommunes

landskabskontor.
Sv. Aabolt Christensen, Danmarks Naturfredningsforening.

Erik Schiødtz, Teknisk forvaltning i Nørre Alslev kommune.

Arkitekt Johan Petersen og menighedsrådsformand Bent Rasmussen

redegjorde nærmere for ansøgningen og oplyste, at der ønskes

• opført en carport i trykimprægneret træ med tilhørende redskabsrum .

Taget vil blive beklædt med P.V.C.-plader. Carporten skal bruges

af graveren og redskabsrummet skal bl.a. anvendes til opbevaring

af en havetraktor, der i dag må køres ind i kapellet for at være

under tag.

David Trier Frederiksen anførte, at landskabskontoret ikke har

noget at indvende mod, at der gives tilladelse til opførelse af en

bygning ved graverboligen. Alle andre bygninger på stedet er imidler-

tid opført i røde tegl og med høj tagrejsning og en carport som

I
den projekterede vil derfor ødelægge helhedsindtrykket af bebyg-

gelsen på stedet. Landskabskontoret foreslår derfor, at der i

stedet opføres en udhusbygning med garage i røde mursten og med

.. tegltag.

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening og

Nørre Alslev kommune erklærede sig enig i det af David Trier

Frederiksen anførte.

Provst Gynter Meede bemærkede, at provstiudvalget ikke har

haft indvendinger mod opførelse af den projekterede carport.

Provstiudvalget så hellere opført en bygning som foreslået af

e

\
jif

David Trier Frederiksen, men en sådan bygning vil af økonomiske

grunde først kunne opføres om nogle år, da den vil bllve

væsentligt dyrere end den projekterede carport~,
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• Nævnet fandt, at den projekterede carport i trykimprægneret

,tt træ og med tag af P.V.C.-plader vil ødelægge helhedsindtrykket af

bebyggelsen ved Kippinge kirke og afslog derfor at meddele

dispensation i medfør af naturfredningslovens § 34 fra den på

ejendommen tinglyste deklaration om kirkeomgivelsesfredning til

opførelse af den projekterede carport på matr.nr. 5-b Vester

Kippinge by, Kippinge.

Nævnet bemærkede, at man vil være sindet at meddele dispensation

til opførelse af en bygning i røde mursten og med tegltag, såfremt

der inden opførelsen fremsendes et projekt, som kan godkendes af

nævnet.

I Sagen sluttet.

Mødet hævet.

K. W. Kofoed.

Fremsendes tll
2970 Hørsholm,

idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

afgørelse inden 4 uger efter denne skriveises modtagelse kan ind-

bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,'II af ansøger samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder

m. f 1.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 8. april 1991.

It1?~~/
K. W'/lofoed

l
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