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Justitsministeriets genpartpapir. v 1'\

REG. NR. O t OJ 'ig r (j 2. C)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og b!. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD,
e Undertegnede ~;J~ ~...,. ~ (le r4(~

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~,... 't'lt Il.. ~ 'f.~~.":I........~ Il 'li ........2a, .OuW'; ... ~~ ~

bI-~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

~1 ~~~:Iit~ ~, i.Wt i~kid*ac:~ ~~~ ~~ Q;l;; ~;ot'f,~__ •

(_~ ~U~1e-~~ i ao ,t:~M.bl:o!,.,~o ;;M ~:,fW~jøt
~~t ~ ~ .s" tltft &~~, r.lf.rt.t~1hl.)J.mn1ø.~ ,~~§'W.~.
lo b_ ·~t~m1tr. t.~ Qi:; f~

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

•
il ) på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Je.g forbe.q.ol~~r\:mig; Q.og.}'i?t. ,ti.L"",t
A.~""""~""'~~~~I~~.';";~



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

'V.al.~l1o ~.
menighedsråd i forening eller hver for sig.

'ib;:t1~\t> den 2S I 1Q195 2:.
~. ~~Q1Ø',.1 (le (:O~.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, deI'\;~ 110 195.!.
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REG. HR. O \0 4 '1_O 2, Q

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønder;ydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfYldes 0./ dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sid.nl "nde.)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ....-Al ... ~, t~....... u...._.._.........A.....~e~4:Jv 4h <U4.wg,u, "'. fR1l_~'u
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

1 .... l III, 1. t~ 2 a, 'I' 7 b.. 11a. 22.
2'. 24og 2', '~ølUlOidlrd:en,.. Val_lin. øøg:n.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at
~øa::a:;x.J:I:JC:liOtØX%D



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

XQ:Ø11:ø:xxø

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

V.laø11lltll 60_
menighedsråd i forening eller hver for sig.

den / ir 195 ~20 u .I.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den /
20 6
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Afgørelser - Reg. nr.: 01949.02

Dispensationer i perioden: 27-10-2000



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

~~~~~
Ringsted Kommune ®~
Bygge- og Planafdelingen
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

27/10 2000
F63/00

•
Ved skrivelse af 11/10 2000 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, på andrage-
rens vegne anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksiste-
rende graverfaciliteter på Valsølille Kirkegård, beliggende på ejendommen matr .
nr. 27 Valsølille By, Valsølille, adresse Valsømaglevej 132.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Den 8. aug.ust 2000 har Ringsted Kommune meddelt landzonetilladelse til opfø-
relse af en tilbygning til graverfaciliteterne ved Valsølille Kirke.

Den 31. august fremsender kommunen en sag om berigtigelse af skellet mellem
matr. nr.e 2 t og 27 (nordskellet af 2 t, som også benævnes pc. 2 af 2a).

Endelig har kommunen den 15. september 2000 fremsendt ansøgning fra landin-
spektør Arne Hjortshøj om tilladelse til at overføre et 56 m2 stort areal fra ejen-
dommen matr. nr. 2 t til kirkegårdens matr. nr. 27 (ved østskellet af2 t).

•
Området omkring kirkegården er omfattet af fredningskendelse tinglyst 24. januar
1956. Derimod er selve kirkegården ikke omfattet af kendelsen. I medfør af ken-
delsen må arealerne ikke bebygges, men der er ikke forbud mod matrikulære
ændringer. Den ansøgte tilbygning placeres delvis på den del af matr. nr. 2 t, der
ønskes overført til kirkegården.

Opførelsen af tilbygning kræver derfor Fredningsnævnets tilladelse.

Kg!. bygninginspektør Karsten Rønnow har ikke bemærkninger til sagen og kir-
kegårdskonsulent Susanne Guldager kan anbefale tilbygningn, men understreger,
at der under byggeriet må tages hensyn til gravstederne.

Natur & Miljø kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til tilbygningen,
da man ikke finder, der med en tilladelse tilsidesættes hensyn, som fredningen skal
varetage.

De ansøgte matrikulære ændringer giver i øvrigt ikke Natur & Miljø anledning til
bemærkninger. "

~~~s~g1~J«~WimSWJ~\ghedSr~d har i skrivelse af 16/10 2000 ~eddelt at være indforstået

3 O
med .d~tfreml,gte projekt.
l, ... ",,~.J\CJ. \\ \\.\ -000 ,

Akt. nr. \ () 2
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Det fremgår af Ringsted Kommunes landzonetilladelse af 8/82000, at tilbygningen
til den eksisterende graverbygning er på 37 m2, og at den vil blive opført af gas-
betonblokke, der pudses og kalkes udvendigt. Taget udføres som et saddeltag med
en hældning på 45 grader og dækkes med røde teglsten.

Nævnets formand har den 18/102000 besigtiget stedet og kirkens omgivelser.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at nævnet ikke har bemærkninger til berigtigelse af
skellet mellem matrikelnumrene 2 t og 27.

Den ansøgte tilbygning findes under hensyn til sin placering og udformning ikke i
strid med formålet med fredningsoverenskomsten tinglyst den 24/1 1956. Nævnet
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 opførelse af tilbyg-
ningen i overensstemmelse med de fremsendte tegninger i materialer og farver som
ovenfor anført.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

<?owlo.lJ~

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København
K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ..-.~

-",~/4~/
Fle~~rgensenPoul O. Nielsen

Kopi af kendelsen sendes til:
Thomas Kullegaard AS Arkitekter, Skomagergade 36 A, 2., 4000 Roskilde
Valsølille Menighedsråd, v/formanden Svend Ole Andersen, Høedvej 59, Høed,
4174 Jystrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
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