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Kommune: Maribo 363
Ejerlav : Hi11ested
Sogn : Hi11ested

Dekl.lKendelse Tin lyst
o to

3 f og 3 g 23/11-1950 5/02-1952
3 h 14/12-1950 5/02-1952
95 b 23/11-1950 5/02-1952

Reg. nr.: 363-3



, Fredningstilbud
Annoldor:
i,j 1\ T liR r- R r::; ~,;!N ':J S • : ÆV N E T
fvR MARIBO AiviTRAAD;"KRi:[;)S

Undertegnede husejer Ernst UUOI1lUOt:Jon, I1111eoted,
tilbyder herved som ejer af matr. nr, " f OG 3 {J

af 1I111eotod by IIillested
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Matr. nr,. 3 f 0133 G
en havolod bel1g~ondc syd for kirken og kirkcG~rdon i Hi11ested.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heJler ikke på arealerne må graves grus eJler anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til lJtx i p:1rcellona sydlige omo, mindst 12 mater
fra aotovejeno oidterlinie at lade opføre en mindre beboelsesejendom
(til en eller to tRmi11er).

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

'3 f og '3 g af Hillosted by Hille sted sogn.
'. nu tinglyste

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst:xm~ hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Fuglse herred og Hillested menighedsråd.

ililleoted den 23/ 11 1950.

Ernst Rasmussen.
Til vitterligned:

K. UeCelund
sognepræst.

K. lbniclsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. '3 f oe :3 g
af II11lcated by lIillested. sogn,

tdr. skp.af hartkorn:

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses ind tegnet på vedlagte kort, af hvilket

fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.
en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9., september 1951...

Bruun.



Indført 1 daGboGen :for retokredo nr. 30,Mlr1bokøbotud m.v.

den 5. FEB. 1952.
Lyot.':1oJ:J03:Bd. 6 Dl. 19' Al..4;:~lnbC nr. 411.

Gebyr :.t lt';.O/37.

Rotnkrodo nr. 30
{,llrtbo ltøbotad
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;Jtempe1-OGaebyrfri i h.t. lov 140/19~7 § '3.

iir"iSleldcr:

Fredningstilbud . :ATU R FR r:J~·l! NGS iJÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAADS;<REl)S

Undertegnede DO{;ncrild for IIil1ct"!;tod,komwno
tilbyder herved som ejer af matr. nr. :5 h

af IJi1100ted by Hille otcd
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

rntr.nr. 3 h er beligaende Dydvest for kirkon or;;beuyttot som Plr-
. keri'ngspJAda •

I '

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende .

f d o Vi.
For re nlngen kræver .. lOgen erstatning.

vi SS er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tin~lyses på min ejendom matr. nr.

3 h af Hille sted by Hille ste4 sogn.
nu tinglyste

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst :lR~~ hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Fuilse herred og H111ested menighedsråd.

Hi11ested ,den 14/ 12 I~O.

Aage Petersen. R. Andersen. Sigvald Jensen.

H. Christensen. K. Janielsen. V'. Pederse n.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ; h
af by H111ested sogn,Bill.sted
af hartkorn: tdr. skp. fdk.

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en

alb., hvilket matr. nr. forbin-

o ibd. udgør et landbrug.
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. september 1951 •



Soanerddeta foranotUonde beolutnillB Godkendoc.herved.

Maribo o.mtorAd, den 1'3. oktober 1951.

Gebyr L 140/37)

, 2_ ~r.J'
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G~.1/. Scmt!ffer
cst.

Ind:ført :1 cmebocen for -rotDkredonr. 30,lbribo købsta.d '.~
m.v., don 5. n'B. 1952.
Lyut.TincbOC:Dd. 6 Bl. 10 Akt:Ukab ri nr. 211.

Kristian Jenson•

Retskreds nr. 30
Ma.ribo købstad

m.m.,
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5. FEB. 195~.
Undertegnede artojdsnand Ions McrtorWen. Uillested,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. - 95 li

• • ATURFRE:JNINGSNÆVNEl
Frednlngstllb"'~OR MARIBO AMTRAAD5KREOS344

af U111eoted by Hillested .. sogn, '

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frcde som ncdenfor anført.

Arealet beskrives således:
DJltr.nr. 95 b en p1rcel, beliBaende nordøst for Hillested kiJke.

"

e Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til at der på ~rtu'lden kan opføres en mindre bygning
til [PIG60 eller lianonda, for oA vldt jea Ulkce eller en efterfølgende
ejer af Qjendommenmltte ønake det 1. tilklWtning til de Rå grunden VCJre n-
de bygninger.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

95 b af lilllested by Hilles'ted sogn .

• dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Fuglse herred og Østofte menighedsråd.

Hillested ,den 2'/11 19 50.
låns Mortensen.

Til vitterlighed: K. ~n1e1sen. E. Schrøeler.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 95 b
af Hil1ested by Hillested sogn,

.e af hartkorn:

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses

tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug .
indtegnet på ved/agte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. september1951.

Bruun.



Indført 1 daGbogenfor retokreds nr. 30, MaribO kØDOT,i;l.Q III.V.

den 5. FEB. 1952.
Ll"st.Tincbog:Bd. 7 Dl. 63 Akt:S1alb- D nr. 201.

. Krist18.n Jensen.
Gebyr L 140/31.

~kr.

Rctakredo nr. 30
Mc.ribO kØbstadm.m.

r.
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Akt: ~aD nr.
Landino? • ~{\ \

DyekJær og JUO$l-lrSen
Maribo
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