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Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 18-04-1951

Kendelser

Deklarationer

01544.10



FREDNINGSNÆVNET>



•I

;,
l',

Bestl1linga.
rormular

D

REG. NR. /S"~~ J
I .' . i

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre 'påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

, .. 0& 17 .. 'tasleU.lItMe Akt: Skab nr.-, C. .... (ødjyldø, af dommerkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjyd.ke lands-
dele) bd. og b\. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet fol' Sorø :\1111,
c/o Dommerkontol'/'t. Ring.~ted.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegned'e .... ., ... Alt...... da ..

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ' .. C& 11.a. r""eUI ... .,. ......

at lade nedennævnte areal af ovennævnte mdtr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

d•• cl.l at ..... l.t. 4.1' l$ae ... \tk •• , fol' t.......U1S-'. ti...

kee:tnaRl' yed '1'11t&t.1U låab , kil'k.. h: a.1'

ab .UII: ...... 7'1).

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. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig doq ret til at ...... t., ,.,.11.. all..

... d .piD." •• 1 ll._ l ..• h'" at al"" , C ) .. ter
ha 1d~_I'''' .. m.-tU •• a""

Jensen & K)eld:.l..ov, A'S, København
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligshlbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

, & •• 17'" 1'1..,.111._ .. os' .....

dog uden udgift for mig.
• I

Påtaleberettiget I henhold ld fordnstdende er frednmgsnævnet for Sorø amt og

fiøa.le11iq. memghedsråd I forening eller hver for SIg.

ts..,.u ..... den d/ • 1951e

.A1ft. ll.la ••

FredningstJlbudet modtages og godkendes .

Fredlli/lg.mæll/lel /'01' Sorø all/l, den 18; • 1951.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr, fast ejendom).

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes GI dommerkontoret)

Købers }
K d't bopæl;re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sidllnt lindes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FrcdningslIlel/llei for Sorø Ami.
c/o Dom/llerkonioret. Wngsled .

..
Stempei: kr. øre.

.. .,

FREDNINGSTILBUD

"'-Undertegnede lIAn 1Ø-f~ .11111&" kOlllll'a1lll.
tilbyder herved som eJer af aWd!ir d.et -&'.1_1••• y., ter7l1l&I.111 ...
kirke bellUe ••• _ .... _

If

•

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

• fi~a'ii&mx~&

Jensen & Kleldskov, AIS, København.
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For frednmgen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forhgshlbud tInglyses på min ejendom matr. nr.

, j"' • l

dog uden udgift for mlq.

Påtaleberethqet i henhold til foranstående er fredningsnævnp.l for Sorø amt og

f 1II1J el1 ta •• memghedsråd I forenmg ell~r hver for sig.

Pi 1,10pe:d4 et S .... 11'.

TlqJ.1U ... den 18 /. 195 l.
110.__ »1018-.

'om&lllll.

Fredningslilbudet modtages og godkendes.

FrednillflSllll'llflel li),. Sorø allll, den 18 / 4v 195 J.
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Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrikelvesenet~... 19S/

~~.y-

y~-~.ø:9" .
.Y~/~g«'~

Mllfor-hold 1 :~Doa

~
.Ianket K. .I. Chr. P.t ..... n. P.plr"'.n".' A/_ .............. ,......
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