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Næsby Kirke
Ktb. r~R./ y 3~ 161

o 50 '9° 20,0m, .
1:4000

Kommune: Suså
Ejerlav Næsby
Sogn Næsby

Matr. nr.
Dekl.lKendelse Tin~lyst

dato oato-, 2 b 5/11-1952 29/11-1952
4 f 9/11-1950 28/11-1950
4 l 1/10-1952 3/12-1952
8 d, 23 b,

24 b, 34 b

--- og 34 g 5/11-1952 29/11-1952
14 b 1/10-1952 25/10-1952

F. P. U. i. nr.: p 1253

P ]248

Reg.nr.:393-5

If"lAA n'
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StG~p~lf~j i.h.t. § 33
1 lov nr. 140 7/S 19'7 •

1ek:1~rat10n. ~,-----------------~--~~
Ondertegnecle parCell1 st Vi ~io Jacobsen torpl1 p'ter hi:rved mi g

~
ot' eft.:rfølgerHle ejere bo!" llultr. nr. 4 t, Næsby by af sogn til ik:ke

at 1'01'€:f.<:& .. bebYff;else e1Lr høj beplantD1ng paa n3lvnte .IlUltr. nr.

4 f UU(ln at fcrh mile lIea fredn:l.r.gsmr,net tor Præstø IlJits,..:;auskreda

og IIf.m1,;hedsr.:iauet fol' Ruby sogn, ilvUken forhandl1ng skal fON ....

gab sen~st ean aa&neJ 1nden paabeg~nd01sen at beb~igelaen ellar be-

pl ...ntn1ngen. 1 Ulf.dde e.f bortsc.lg af •• tr. lU'._ 4 • eller DOfen

Cl:;! <leriolf til bebyg[f,lse ellE:l' hepL:mtning so. foran. nævnt, tkal

eJt;r n llfdedes SdIl·.j:::t aef. IlHi~.n",d1.aden Qortsalr&t undarrett!?C"

disse wynJ1i:hec1er. tot' l.t (ieJ:c.:fl t&a leJli,tled til at tOl"handle

meCl t:lj"'rll" Oll en Ol'dn.ing m.h.t. beb)'Helsen of: beplantn1!lB'ea, idet

.t'ora..Cll.et mild forhanul:i.ngen s.luil Y.Bre a t toreb:rne. at Ud~~tf."n

tre. Jk:lSby 1d rkes vestsit.le h1ndres.

~j~rvn ~r dOf lkK6 pligtii til at fØlge ~D henst1l11nv fra en at
de nævnt.: 1iI,}-llcti gheder.:l siue.

Dl:lklønlUonen k,,,,n Ungl;; Si,: ~, 40 f Ud(tD udf.i f t to r ej er~n.

tor ej g; ellE:r 1 !or€:ning.

Næsbl, Cleo 9' llOY(:J;Jber 1950.

sign. Viggo J ,,-cobsen.

J!'rednin~sti lbudet g'orlkeno~s 0f!' modtag.es
N8tl1rrrodnll1g~;nævnet ler
PræStø Amtsr&dskrtllL rlen 27/11 1950

1"1
I I
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Un4 Øl l' te~n~d • .Pti> rl;a J. .lia t i'g;l ~ r ..l()Å,:ll :'ocereq bl~t'l tomeo.

hørvod fOt' ~A16Orl ~r tCr'a.id~ndo tlJ ur~ at ..Jeac101Ul!1Gn. _"r. IØ.

14! Mænb.1bi 06 aop, a" dGn del ,lf oJ uldo_OIl. 401' U"er nun
tor IIUl1ir.nl". )41. J5.c.. 361 1~r.0 Id bobJr:;,~e.. a4eu ettor :fond-

.sående torbanc111Qcl !!led Iluu'l1eShe~er:'iClo t tor 1fa2lbJ øOgt\ Gt' fI·tu!llJ.øa ..
• 'Inøvnut ror rraøte o~t&r~dukr8dB •. j~rQa ~~al.'nltrumt ban .DOk.r

8' OJ~"iO. wl:ien'ott;) dia~e !'DJ(Ut1it'Jlu<ierQiit(\ .t .ld.u" "'1'_1. a'
de kan tA le;Jlt.Ull.ed til ut tt)rhan41e IliClå '~ti~~,~Qdll~ øq ..... d.

,~'IIr bob"u~eu.en aclt.ee påb~undt. ..j fi ",er. hl11' lkko. pllgt .11 et te_

tiO dv .ht.:n6t.11UD.;~urt eom ,~an~VHt 'I!: ælnU2ih.d.~ ""te trc,. •• ,". :;04

henæ~n il! ~aba~601~.n.
• ;':U' ;: rultiivnto f()I'!)U~ ....;lao6 påta~e.l13. kZ'IIV08 ikke entat-

Afs:Jrift. REG.Hl /Y~"I.
. ,

II 0% ~o)
l/B, -0 J.,.J , I .~~.

. Matr'.' nr •.
.1 ,l' ... \ t

. ~tempelfri i b. t. § 33
J lov m:' 140 7/5-1937••

• ~ 1\ ". ' 1

",,
"

" ~ fJ. .~k:l ~~...~.:.~ 1 o n.
•j L [ml"'! De -~~~sIf\

ning. oklo,<'uU,)ft(.lti it;,n U.n~ll'aIHI på ~.1Elndom_on uden u4&ltl for

1110. Nl tu1.o,(·Q~ti1lnnar :r~.mlwnto m.1n~\lt~hcdel' hyer tor 81S eller 1
tOl'enl.ng.

Na 'tw,·triUi1n1n&Gr.r.o.'VI1'1l; 10 ....
Pr~Qt3 ftm~.r~aBarudø.don

I

I
1

I

II 1/

l, 1\ln.turfr.N.Pr.A .. l Nr, g'tJ/1IJnI

L~===================---
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Indført 1 da8bo~en for retskreds nr. 21, N~9tved købstad m.v.,
den 25. oktober ~952.

~st. ~ngbog nr. 119-140 AktlSkab B nr. 350

p~ eJcndo~Gen h~fter bjggel1D1e ,og
14.000 kr. til kjsUftemea Kred1.~.pr.~.

lle1ch. Jeasen.

l i ~'l t' \ • .: f

•• 1

I r.) . ,. 111: .. ', J .. ~

&f&1fti! § 'i~1I',2 kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

(\'. 11 "J j'(," 'i ll"(' ~ .,... , l~
, (41 ~4~ • .. 1. l • 1l1.1/ lll~u jtJl

PræstfJ AlTlL5r~dskreds. ' den 12. november

.." .'".1.

... , '';

'I.
"

." 1\\ •

"

! •

'i' :. •

' •.• t .... ,.

~'.

+ ' , , , .,< 't.

\' \ ,1.1 \
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Afskrift.

I •
Stempelfri i h. t. § 33
l lov nr. 140 7/5·1937 ..

1140tr. nr. li oL lLm by
by og satin.- Fredningstilbud. REG. NR. I~~IJ I

'l

Undertegnede onlcotru ".ne ~;tei'fontJon
tilbyder herved som rjer af matr. nr. 4.!-
af lI.lwuy by og sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. m. frede.

Art:'alerne beskrives således: .L. ,.,n del al' ej Ck!dommon, der 11..j80r uld for

Fredning-en har følgende ol11fan~~:
Arealerne ma ikke bebyg-ges eller beplantes med Itøjstdmmede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anlYringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jil!ki:lc~lJlit!1tIkR~{~~~~1l: XlXx

For fredningen kræver jeg ingen er~tatning.
Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fiedningstilbud tinglyses pa min ejendom matr. nr.

4]; af .;.;mb,y by og sogn,

idet fredning('n er gældende også for eftt:'rfølgende ejere af ejendol11men, dog uden uJgift for
mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredning:mævnet for P, æsto amtsrådsl.{,eds og
H..usby menighedsråd hver for sig.

,den 1/ lO 195 2

Ane StcffaniJEln.

Frectningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den IR l//) 1952 ..

Hay-SChm1dt. Johe. Krintoffersen.



Indt~r~ i d8gbogen'~or retskreds
den 3.

113-4 Akt.

nr. 21, Næstved
december 1952.
Skab M nr. 165.

købstad II".
Lyst. T1ngbo8 nr.

Rich. Jeasen.
Afgift. 2 kr.

Afskrif.tens rigtighed bekr:eftes.

Nat.nT'rrp{;r:i1if"~i.f=-\·.': I'i, fil
Præst.a Aml.Sl'&adskreds

december 19521

.~.~'

,\ I' ; I,



FREDNINGSNÆVNET>



Matr. nr. 2~ Nwsby
by og sogn.

A.fskrlft. REG. NR. /Y.J' II

Stempelfri i h. t. § 33
J loy Ilr. 140 7/5-1937..

Fredningstilbud.

Undertegnede
tilhyder herved som rjer af matT. IlT. 2b

af U:"Jcby by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. flede.

og sogn,

Areakrne beskrives således: l..:j endolmuen i sin he lh~d.

r

Fredningen har følgende 8rn.!.afl(~:
Arealerne må ikke beby~ge~:!dI~~æj:XIØ~~ og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og eiter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende

genstande. På ejondommen ml1 ikke drives nogl;lnvirksomhed, som vLd røg,
~JlrIrtlllll~~X~~XmtXtl_

utøj, ild o lUJt Cl ller på Hi;n,)J1Uelllåd o kan være til ulempe l'or NLl.ls-

by kirke oJ kirkugård.
·J\.,)3 forbeholder mig do,; ret til, Clt de nuvwrende bygninger må

bibeholdes og vedligeholdes. Do grundmu..L'edebygninger må fornyes,
\

r~r bJ~nin~erneB lUlrakt~r 0l~ ntør1'else i det v~Bentlige bibeholdes.
Do nuv..Jrendcsl~ure må ikke fornyes.

For fredningen kræver jeg ingen er~tatning.

Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.nr.
2~ af N:.Jr,by by og sogn,

idl'l fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendol11men, dog uden uJgiit for
mig. ,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådsk(~ds <li
IJmCi~k«.x:twxm

N:.esbyholm • den 5/11 195 2

J. H. H. lIolck.

Fredningstilbudet modtages og godkendes,

Fredningsnævnet for Præstø amtsråd~kreds, den 27/11 195 2

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr. A? /1 Q4Q.



· .Indført i dagbogen for retskreds nr. 21, Næstved købstad m.v.
den 29. november 1952.

Lyst. Tingbog nr. 11 a-b Akt: Skab TInr. 134.

Afgift: 2 kr.
På ejendommen hæfter servitutter og pante-gæld.

Rich. Jessen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

den 17. december 1952. I

HaY-'Senmidt. 0/



;,1atr. nr. 3)u, ;"lItu, 23~, O~,
t:L..:cby by oiJ sO.;l1.-

I
I

Afskrift.
I

REG. NR. I"'~~ '

Stempelfri i b. t. § 33
i lov nr, 1407/5-1937.,

Undertegnede
tilbyder herved som ejer af

Fredningstilbud. '/ I _

,
,,

matr. nr.

I
l'

af :NC<! cby by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. flede.

'Arealerne beskrives således: 3:>,2, <."l.:2, ~!J o,~
vor;tli..;<: (LI:,L' Ej.!! indtil en r-Jt linie 1'1'a
" . .1.: 23!l, til dut nordøoUi.;e hjørne a.r 35~.

231.l1 llareQ holhod, o~ Jen- .
,let S,ydOlltligs Lu hjørno

sogn,

Fredningen har følgende omfan~~:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstdmmede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller afIbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skll're, lIdsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrelIde
genstande.1>/\. ojnndo::u:Jon UL:I\ ikke (lrlvml no;;on virJmomhod, SO::I ved røg,

~tP'~~~~
E'ltoJ, 11110 Iu~;t <-1'l:r p~, anden .1.i~ncJlldc :.I~t1ok:.n VLdl'C til ulurnpe
for rl.'()D~ iI l~i:l.'!wo-J l\:il·;;.e(~I·lr(l.

J~~ i':)rbeholch,r UUIl do.; .l'\. ti til a 1. lle.pli.ute 35~ mod høj B tummeda
tr.Iler.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilblId tinglyses på min ejendom matr. nr.

35.i;., 24,!!, 23E. Uit af R.3oby by o~ sogn,

idd fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendolllmen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredl1ing~nævnet for Præstø amtsrå~J<reds dfiX
XKM;1gtl1J~tKtiger ~X~

1'1.,;t;byho1m ,den 5/11 1952

J. li. i~. Holck.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsråd<;kreds, den 27 / 111952

Hay-Schmidt •. Johs. Kristoffersen.

Naturfr, N. Pr A ''',... R'7 11 nc;'')



.'Indført i dagbogen for retskreds nr. tIJ 21, Næstved købstad m.v •
den 29. november 1952.

~8t. Tingbog nr. 119 - 81 Akt J Skab D nr. 134
61.-59. 18.

PA ejendommen hæfter 'servitutter og påntegæ1d.

Afgift J' 2 kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Nfitnrfr.f': \ l ~l' . "-'V r lP,t fur
Pr~.s.w ll.il.t·v' L."autJ\r~~

Rich. Jeseen.

, den 17. december 1952.

Hay-Schmidt.
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