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, ~~---- 8m ". kirkegtJrdsmur

5,0 190
1:4000

Kommune: Fakse 351
Ejerlav Smerup
Sogn Smerup

Matr. nr.
Dekl.(Kendelse

tJato

•.

Tinglyst
IGto

2 a

2 c

12 a
18 b

F. P.U. j. nr.: 02-02-1972

23/04-1951
24/04-1951
23/04-1951
1/04-1954

1/05-1951
1/05-1951

25/04-1954
20/04-1954

Reg. nr.: 351-6



}
j
;;

t

t
I
f

I eI
I

i,
f e~, e!

tf

;' REG. NR. /s-sø

"\
\

Fredningstilbud.

Undertegnede parcelli st Mori us Lb.rsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 S

af ,smerup by
at lade~~f ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets .opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

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

2 S af Smerup by og sogn,

idet fredningen er w.aldendfl ogsae ror senere ej ere ar ej endommen~
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
,f:merup menighedsråd hver for sig.

Smerup ,den 23/ 4 1951

Mari us Lar sen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 2) 4 1951

Hay-Schlnid t. Johs. Niel sen.
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Fredningstilbud.

Undertegnede handelSIl1and Ove E. Olsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 a-
af Smerup by
at lade ~~xf ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

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

arealerne graves grus eJler anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogn e og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrend~
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at den YluvJdrondebebyggelse - herunder skure-

ma.c~torblive staaende. l tilfælde af ombygning og tilbygning samt ny-

bygning skal saadan bebyggelses udsGende og placering godkendes af fred ..

ningsn.l}vnet og menighedsraadet. De nuværende master maa. forblive staa.-
-ende. For fredningen kræver jeg ingen erstatning Ret til have med hØjstammede træer

J . df o o', torbehqldes li geledes.eg er m orstaet med, at ovenstaende frednmgstil6ud tmglyses på min ejendom matr. nr.
2 A af &ler up by og sogn,

idet fredningen er gældende ogsaa ror snner~ ejere af ejendo~llen,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævn~t for Præstø amtsrådskreds og
Smerup menighedsråd hver for sig.

Smerup ,den 2')' 4 195 l.

Ove E. Ol sen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 2'3/ 4 195 I.

Hay-Scnn1dt. Johs. r:lielsen.
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Fredningstilbud.

Undertegnede gaardøj'er 8;:..noAndersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 12

af &aerup by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: den del a.f IDt.tr. nr. 1~., soe l1gger mallen Sme-

rup k11'kega~rdsnordrr-.?mur og· det nordre skel at IDLtr. nr. 2..s; pen den

ene side og en linie i en al'st~nd at 35 in tra og parallel med D.:1vnte

mur og sItal PUH den :...nden side.
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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

:k:.'a:flo.E.lx';kKlUIXKJij~~tilibm

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

12 af .orup by og sogn,

idet fratln1nf!en OgSElll. 01' gilldondo 101' sovere (~jf,r8 ur Gj endol:1I1en.
dog uden udgjft for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
S. ,orup menighedsråd hver for sig.

Snerup ,den 23/4 1951

BUDS Andersen.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 23 4 1951.

Ht.iy-SchMi<1 t. Johs. raelscm.
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Matr.

20. apr. 1954.
nr. 18 b A .l!\ S I\. H I J!l T .;

Naturfr"dningsnæVnetl for
Anm:p 'ICræstø ~mtsraadskreds. :I

Dommerkontoret IStore~Heddlnge

Smerup by og sogn Frednir~1Stilbud.
StemJ)elfri i h. t. § 33
i lov nr. 140 7/5·1937•.

Uncierlegnede ku.n~t:nll.lcr :7101:; V1t:t'ir tocnU5;anr.:~
tilbyder herved som ejer af malr. m·10 b-
af by

. ~:t"l'UD
at lade nedenli-ævT,te 1treal af ovennævnte matr. nr. frede. og

sogn,

Arealerne beskrives således: ot bwltc uf 8 meters bredde ln~~smed
06 :JJ.·,;,Jm:a;,n-u.1oop til ..~c:.?Ul) i.irL<':.i "j.'C)C nor4~ro :':Ul'.

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

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, bepoelsesvo~ne og efter n~vnets opfattelse skønheds.forstyrr~l!de k~-'

enslande.O'';;" t?~.L MA.f-~ ~ /J.~d-d 44-J-J~ ø~~ (J()VIA~ /l.:iI4-(~1 ,~~ I'
~/'" /Wo-~-(,h;,x. M.....,..."''4. -:U /--.-7 ~4~.E !'r/v 9"'~ /k~ /~ %~$-M-;?"Ad.

Jeg forbel!Older mig dog ret til at Jet t{U:\I.J:C::a(] e ~'.:tu.ch.un "'l\ i'or'b11 VI)

Gt'~ondC' OG ~~ 1) cLIll..,c4011.:cz. :,":"1.. i U.d: ••L~(. nI r..ybJ:,n1nj~ eller
or.tbY,;r:d.4.:; 1,1i~1 i·.:·....'.t".i.:;l.~ l,H'J:••: .~~~l-.. i...,t; ~'.\):...IC lornJ.':VlJotc 1.1: kt-
tZ·"tl'(~'mu·,· t:':.:'(_·C <':":.C H "ectcl', 0_; b',;b,J :7clt'e,~ m"! ik:"~e overstt ~c
on højde a.t O mct~r, rc4.:;rwt ir tCl'rJ)H til taclr.n;.

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

af by sogn,
~, t'U.I) ;J ~l~ 1-

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendolllmen, dog uden ucigift for
mig.

Pålaleberettiget i henhold til foranstående er fredning:mævnet for Præstø arntsrådskreds og
menighedsråd hver for sig.

Smerup ,den l / 4 1954

Victor Steensgaard

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frec!ninp"'>RfI'Vlwt for Præ!O+ø amtsrådskreds den ?(' /4 19!i4-



Indført i dagbo6en for ret3kredc nr. 20, Store-Heddinge købstattm.v
den 20. april 1954.

.Lyst. "Tingbog Bd. Smerup Akt. Skab B. nr. 260

Anm: Forud hæfter servitutter og pantegæld.

Hay-Schmidt.

,
Afskriftens rigtighed bekr~ftes.

Naturfredningsnævnet for ~;f
Præstø amtsråc1skreds ,den 10;- ~I y s' y,

~:::t?~?P-LL~~~
Hay-Schmidt. . r/
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