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REG. NR. l/fi' I
Lan4inøpektørerne

L. 8: E. Olivariuø Hansen
Vor d i n S b o r I .-

c. 5'5'3
Journ. Nr. 90/1949.

----~---~-------------

lIatr. nr. 3!"
undby by og sogn.

Anmeller.
NATURFREDNINGSN~YNET
FOn PRÆSTØ AJlTsRADSKREDS.

Deklaration.

Undertegnede e3er af matr. nr. 3 ~ Lundby by og sogn, 80m er ~aliggen4
vest tor Lundby kirkesård, og hvorpA er optørt en byguns til friboli. tor,
tunktioDall'er.. un4er Ilundbygaard, beeteJlUDerhe1"(ed med badende 'Ylrkn1na tor
mig Ol attertølsende e3ere at nævnte m&tr. Dr. at der inaenslnde aA. bygge.
Lundby ldrkeaaard nærmere end den nuværende oven!1l'Yn'hbysn1D&, 08 at DYbyS-

\ol .

mns, ombygning aller tilbygning ikke vil bliv. tor.t~et torin"en den plsæl.
dend. bebyggelses plaoering og ud.eende er blevet sedtenAt at tredDinsenævne
f-QrPræstø Amt81'ådskredø. Under bebyggele. indbetatte. også anbriDselse at
skure, boder, traastormatorstation o. lign. Der ml ikke toret88e. uosen for
kirken og kirkeglrden etter fredn1nasuærnets skøn ude1gtehiD4r«ad. beplant-
.r"~!18 eller heBn1ng •

. '.,~

I PAtale-retten har menighedsrådet tor Lundby sogn og fredn1nglD.æYnet
tor Præstø amtarldøkrede bver for Blg eller 1 foren1n&.

Lundbygaard, den 14. april 1950
Colle1l sign.

Atgift. I 141 2 kr. 00 øre
økri'Yer to kroner 00 øre.

I

~

Indført 1 dagbogen tor retskreds nr. 22, Vordingborg Købstad
oS ssndre birk, den 23. _a3 1950.
T1n&ly.t Bd.~dby, Bl.3 Akt. C.5'53.
ADllI Pl e3endo .. en hviler følgende pantesæ141 .

Land~8d1tkaslen (Srundtorbedrins) •••••••••••••••••• 2'.6DO kr •
•40-· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 270.5'00 "
-40-.· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3Sa.100 "~et oolletøke tami11etidecommi ••••••••••••••••••••• 21.000 "
År11. appanag •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3.000.
Iføll8 skøde på 3 ~ Ol 40 ! at Lundby, lyet 25'/4 1911. er 4.,forbeholdt dennes ejer veøret oferfor nr. 3 ~ at Lundby •.

I

1 __ IlIliOk"-------=:-:::------=====================================--~



12/7 1938. Deklaration anse bYlgel1JJj.e1. h. t. lov nr. 27')at a8/U 1928.
1~lo·1944. Dokument ans. ret tor S.E.A.S. til elektr. ledninger over setr.
nr. 3 e a. tl.-

Vordingborg Købstad og
Vordtngborl søndre birks ret.

L.Lavineen

tf·
/ G.B1elsen

till.
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REG. NR. ~,l'/( 2'!/'1_t!(j)

lj'j
/& -sifnr. : Gadejordsareal og gadevanding

under ejerlauget Lundby by og sogn

,}
Anmelder: '

Naturfr~dnlngl"""'''
Præ~.w 'l1tsraadskrecl••
Dommerkoncoret IScor.. H.ddlng ..,

Atf.;l'(;~ ;Jill 18. , .... "'S4
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anal•••UftIl4'. _ 4 _a_ 1tt1.wl'lauce' " b7. __

..... A.r"J.4m ••• 4 yu4U._ ... at••• Jl .. ..,... ._ .r ~.".

u..' &t 1MJ.UAa, •• , •• "mal n'la-. .., ............ 'fil ....
, ., •• 4luot" atIfYIIl" •• 4. kend.l.'.

ø t,.............. tetM1.4A11l& .r 6U' hJ" .,.re'- _
n-tlUøa .t "1'8"8" ••4.~m.. r...l.1' .......... ~ ...

yderl.i.gere '
bt... 'ftal.æu ....... Y•• "" ....... U'Øl... III. UIt.'.Øf.a.
•• 'n~.t.r••\O"'uu.oaaI", '.leant- .. ftl.to.wu. ••• J' O.' Upde eksisterende ~

, (boI" •• , tnY1'i U.l kirken. _... "A'Y•• aia__ ' •• »........
j

ea'c""d'J' d.. , I.a oan. Ol etter h'et-
/Lig~apellet må bibeholdes og fornyes.

lit , •• ,laU.l ••• r ,"oa4 ••YAHU III ~tea
... eD al'" .u'f' ., u.l W .. IN ,.., Ida ..

eft... "'" ••ne 0,1.".1.$'1' td.M;r ,. ana1 al ..
...... R 1.,.,.. .. a-k 1 ..

... " W. llIa" .U " Mt• .ue _ tU.;.....
I. Mad., Id 'KW , __ rift ........ , , lud" .

Ja .1.8. ~ 1'" laM' tnaal , '"
\Ida.., _UUI 1At-..J.4e1ee.,. .M$ ••• "11:_ _....1 •• , ........

.... u. S.s t••• 8/6 l'" .. lo ....... Il.... ø. 111 h •

.. '/6 l"., ........ UCU'-'-' .qa""le' Ol..u"'." •
NRturrr. N. Pr. A.J. N'I'. ~9q4ll~. 99lt~~ )
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•tatahl 'N t .
I
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I
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I fJtl , ••••••

De ..... be.dle'e JoI'4.Ø •• l... ..4 ,.... lnC .... ....,.

1d.l't. ,,_ h•••••• to at,n•

Ingemann Petersen

Indført 1 dagbogen for retskreds nr~ 22.
Vordingborg købstad og Bøndr. birk, d. 31. aug. 19~4.
fing1yøt Bd. Lundby Bl. 410 Akt. H 463.

Woreue.
;"" .

Afakr1ftens rigtighed bekræftes.
n t Lft...... aet In
" fe Au" IMnds ,den (3.oktober 19~4.

,/~ ,/ ...uJ
~ Hay-Schm1d. -{
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Terræn ved

Lundbtj Kirke
Præstø oml

De. l77eD ... s.....rQver07e arealer er "r..-,...I"reac·
v-cddeklorof/~r /neft5 orl ~d rød fOl .~PO'7g"'~

qooe!ord:50~ol er ;ratF/ v....d II-ende/se ar 1B/619~

Ud(æ-rcftyel JulI 1<;54på grundlag 0/
rnolrl,ic:e/sl<.or/r:/ af
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01261.00

Dispensationer i perioden: 24-02-1993 - 15-09-1995



l REG. NI(. l <2 b (.c oI
J

. UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelssn

2 6 FEB. 1993

.' ..-, - ..

Ar 1993 den 24. februar foretages på dommerkontoret i Vording-
borg af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 77./92 Ansøgning om dispensation fra fredningsdeklara-
tion, tinglyst den 28/1 1950 til etablering af
formuldningsanlæg på matr.nr. 18 Lundby by, til
Lundby kirke.

Der fremlagdes:

- Skrivelser af 10/12 1992 og 16/12 1992 med bilag fra landin-
spektør Hans Aage Voergaard.

Tiltrædelseserklæringer fra landskabskontoret og nævnets øvrige
medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet dispensation til det ansøgte.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3
år.

Ulf Andersen.
fmd. /ph

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelse s modta-
gelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100
København ø. af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse
samt de i naturbeskyttelseslavens § 86 nævnte myndigheder m.fl.

/

-
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

oAoataqm&
3fC0\l-~ NatursrvrelB8i'

~ ,UiP r-c:~,J ro,J l..i t..~U'-

År 1995, den
Vordingborg af
Andersen.

3. juli
formanden

foretoges på Dommerkontoret i
for fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 13/95 Ansøgning fra Lundby Menighedsråd
om dispensation fra fredningsde-
klaration af 28. januar 1950 til
opførelse af et redskabsskur på
kirkegården, matr. nr. 18 a Lund-
by by, Lundby.

Der fremlagdes:
ansøgning med bilag fra landinspektør H. Aa. Voer-
gaard,
tiltrædelseserklæringer fra Storstrøms amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og fra nævnets øvri-
ge medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte,
meddelte nævnet tilladelse hertil.

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

Ulf Andersen /pn

~ Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.
)"S)

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses
modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38
B, 2100 København ø, af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte
myndigheder m.fl.

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 3. juli 1995.

Andersen
fmd.

~
~

Udskrift er sendt til:
1. Landinspektør H. Aa. Voergaard, H.I. Hansensvej 29,

4760 Vordingborg
2. Verner Larsen, Bundgarnet 18, 4780 Stege
3. Flemming Kruse, Udsigten 8, 4760 Vordingborg
4. Vordingborg kommune, 4760 Vordingborg
5. Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37,

4800 Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-397-18-1995
6. Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
7. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165

København K.
8. Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening i

Vordingborg, c/o Bent J. Christiansen, Kidhavevej 6,
4760 Vordingborg



U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

I~Jol.OO

År 1995, den 15. september foretoges på Dommerkontoret i
Vordingborg af formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf
Andersen.

X Fr.s. 21/95, jfr. 13/95 Ansøgning fra Lundby Menigheds-
råd om dispensation fra fred-
ningsdeklaration af 28. januar
1950 til opførelse af et red-
skabsskur på kirkegården, matr.
nr. 18 a Lundby by, Lundby.

Der fremlagdes:
brev af 23/8 1995 med bilag fra Storstrøms Amt og
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlem-
mer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte,
meddelte nævnet tilladelse hertil.

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

Ulf Andersen /pn

~ - .~(: Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

..,., .......
O ~~-O cn
Q 3

.~,

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet ,
Vermundsgade 38 B, 2100 København ø, 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 meddel t . Klage indgives skriftligt til
fredningsnævnet.

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

.;
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