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Anmelder:
Fredningstilbud NATURFREDN INGSNÆVN ET

FOR MARiBO ANiTRAAD5KRECS
;35 5 .1..~-I<'n. I)

~~.Q 195(.. ,
Undertegnede Errind1ev sOGneråd

tilbyder herved som ejer af ~~. ncdcnn.....rnvntearoaler

~"r i Errindlov by . ;8rrindlev
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet "IulldOtln veot for kirken mellem d1iJet OB vejen oamt anlæg-
got syd for kirken med dammen.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges :!%t~~m~~~~~it~B
~5Cm 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.

•"1:' 1.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. d"'-e overmævn_V1Ø er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på mftmxfi~iJ:.
'af Errind lev by Errind1ev 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

Errindlev 018trup ,den 6 / 2
Errind1ev

sogmrråd.

Brrindlev menighedsråd.

1951.
Th. Jensen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på:rH~ de ovennævnte UE.trikulerede
~x a:&3a1er af Brrindlev by og sogn,

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

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

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses indtegnet på vedjagte kort,

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. september 1951.

Bxuun.



Soanerådots foranstående beslu'tnins godkendes herved.
Maribo amtsrdd. den 13. oktober 1951.

G.'#. Schaeffer
cst.

Indfort 1 ducooGon for re~krcdc r.r. 30,Maribo købstad
A "'.....c;: 1f'l,~ 'n k?
u.v.&.& .". ....u,u. .;1"'-.

RetskredD nr. 30
Maribo købstad

m.m •

Lyot.Tingbog:Bd. Err. III Bl. Akt:Skub E nr. 610.
Kristiun Jensen.

Gebyr L 140/37
2 kr. l .....
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Anmoldor:
Fredningstilbud 'NA ru R FR r-:JN l NC SNÆVN ET

FOR MARiBO AMTRAADS1<Ri:DS

Undertegnede mon1J..;hcdorLc. :ror il~rrindlcv cOGn,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a.

af :.l"r'ln(llev by: :rriTldlCV
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anfør~.

sogn,

Arealet beskrives således:

AronlC't, nOl' C::.... 11Cli~,:,:./n1f.!.")VOGt :f~l.' '~2!'r.inAlcv kirke oe kirkecård,
udGør on del af JIlltr. nr. l s.
ltredninaen omfattor vejl1jømet vest for kirken med forpleterens
have oomt erønsvCJrct øst herfor ud til vejen.

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, udsaJgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som,
kan virke skæmmende.

Vi XJX«forbeholder åidog ~ kirk'em1n1s'ter1e'ts godkendelse.

Vi
For fredningen kræver~}ngen erstatning .

• er indforstået med, at ovenstående' fredningstilbud

l a af Errindlev by Errindlev sogn.

tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næ&t nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og ErrindlevFu{,;lsc menighedsråd.

, den 19 /12 1950..
H.C. Christiansen. Martin Iversen. Vilb. A1brecl'rtt8Wl.

SVend Christensen. K.K. Neergaard.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det. at tilbudet sk.al lyses som servitut på matr. nr. l a
af Bmm lev by 1<rrtn:llev sogn,

af hartkorn:

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses

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

ibd. udgør et landbrug.
en genpart bedes henlagt på akten.indtegnet på vedlagt~ kort, af hvilket

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. september 1951.

. ..



Det. til'tl'mdcs. ti:1; nærværanae :troan1.=!G::n,""J.J.lJUQ lU..~UUø ~UUl ~~J.·Y.l.-

tuts"tiftende pf.. antr. nr. ~ a, l1'rrindlev by OBSOØ'l" dOG_medfølgende f'or-" E
behold:

Sålænge den til ;pr~steembedet hørende h'lvo modaårdsplads samtti ,~~
• />' ,

de,lidel ~f præoteg~..rdensareal, der liooer 1 umiddelbar t1lknytrdng hertili~'
Q> "

adminintrcroo D.f de k1!'keliee myndie.heder~ træffer kirkeministeriet dog ~,;~

efter indhentet crl:lG3rina :fra fredninesnrovnet afgørelse om nypJacer1ng af

el',.
",

~t
-,';r
• N"

'.'e/,
-t('jt. .".
",

præs'to['/1rdebaby,.,nnr-;er, herunder tillieo Dolvo bY8f,eplanen samt tilbygnin

a.y. og om.bycninger, der ændror prætcglirdens udseendo, uanoot frednings-"
I

deklaro.t1oncn.

Kirkeministeriet, den 30. november 1951.

J. Bengtssonfm.

Indført i daBbogon for retskreds nr. 30,Maribo købstad m.v.
don 5. Jl.fiB. 1952.

Lyot.T1ncbo6tDd. Erl'.l Bl. l Akt:Skab A nr. 3.

Kria1i1an Jenseø..

/ .
2 kr.

Retskreds nr. 'O
Maribo købstad.....
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..,tempo 1- OG6ebyrfr1 i b.t. lov 140/1937 § 33.KtU• 111\. ~/ - -
Anmelder:

Fredningstilbud,T"'JATU R FR EDN I NGS N ÆVN ET
, FOR MARIBO AMTRAAu';;(RcDS

331,
5. F1'B. 1952.

Undertegnede l to 1'1.'.1(11. ' ....,mon O l~r.....l-.::tlev,'Ib d d ' m:.. cmeo r ,-"~ ....u...--oo n, .a;-"'IlY<
ti Y er herve som ejeral' matr. nr.

2 (J
af ' by

I Errind 1ev l':rrimlev .
at ade nedennævnte areåiåT ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

arcc.lct er bolicacr.de vest OB oydvect for trr1ndlev kirke 08 kirke.
rJrd oGmtrikuleret under matr.nr. 2 g oe ., b.
Fredninaen omfuttor hele arealet på de nævnte IIBtn.. nre.

Fredningen har følgende omfan\

Arealerne må i~tr$~~: ~jler 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.

:&xx'xh!ixxiixixX'ti&iat

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

af by sogn.
2 g Brrindløv Br.r1011ev

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for
Err~ndlev
19

menighedsråd.herred ogFuglae
, den /

16 l 51.
Til Vitterlighed:

v. Rasmuosen.

Vilh. Albrechtsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

hestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

af 2 6
Errindlev

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

ibd. udgør et landbrug.
på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

by sogn,
Err1rdlev

tdr. skp.af hartkorn:

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses ind tegnet

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
9. september 1951.

'"AI.



Indført 1 daBbogenfor retskredo nr. 30.Jlar1bo købstad m.v.,
den 5. FEB. 1952. e~

Lyot.Tinabog:Bd. Err. I Bl. 61 Akt:Skab A nr. 622.

Gebyr L 140/37
2 kr.

Y.:r:1ctian Jenæn. .,1••••••••••••
;

Hetakreds nr. 30
Maribo købctud

m.m •
..-..__ .._ ..--......-....
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U D S K R I F T

AF
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMT

Ar 1993 den 8. februar foretages på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 45/93 jf. 76/92 Sag angående nedlæggelse af en transforma-
tor station og udvidelse af en eksisteren-
de sti på gadejord ved Errindlev kirke.
Det pågældende areal er fredet ve~ dekla-
ration af 6. februar 1951

Der fremlagdes:

- Skrivelse af 23. december 1993 med bilag fra landskabskontoret.

Tiltrædelseserklæringer fra landskabskontoret og nævnets øvrige
medlemmer.

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

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

Ulf Andersen.
fmd. /bk

Fremsendes ~det udskriftens rigtighed bekræftes.

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

Ii \lls-cco I

So
*E'



U D S K R I F T REG. N R 'l o et, , o o
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

År 1996, den 20. juni kl. 16.00 holdt Fredningsnævnet,
bestående af dommer Ulf Andersen, Erhard Tonnesen og Verner
Larsen møde på ejendommen matr. nr. 2 g Errindlev by,
Errindlev, Rødbyvej 2, Errindlev.

Fr.s. 17/96 Sag om biludstilling indenfor
kirkeomgivelsesfredningsdekla-
ration af 16/1 1951, tinglyst
d. 5/2 1952 på matr. nr. 2 g
Errindlev by, Errindlev .• Der fremlagdes:

skrivelse af 28/5 1996 med bilag fra Storstrøms
Amt, Natur- og plankontoret.

Foruden nævnets medlemmer var mødt:

Per Thomas Christensen og dennes bror Kim Carlsen,
for Holeby kommune, Jan Christensen,
for Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Gitte Olsen,
for Danmarks Naturfredningsforening, C. Drejer.

Biludstillingen på ejendommen besigtigedes.

Repræsentanterne for amtet, kommunen
Naturfredningsforening erklærede, at
biludstillingen skæmmende og indstillede, at
giver tilladelse til fortsat udstilling af biler.

og
de

Danmarks
finder

nævnet ikke

Per Christensen og Kim Carlsen erklærede, at udstillingen vil
blive fjernet i løbet af juli måned 1996.

Nævnets medlemmer var enige om, at biludstillingen må
betegnes som skæmmende og var enige om at nægte at give
tilladelse til fortsat biludstilling . Fristen for fjernelse

~ af udstillingen fastsattes til den l. august 1996.
~iljØ- og Ener~ministeriet
Skov- og Naturstyrelsen /
J.nr. SN 1996 - \ 1. \ \ IS -(_\CO \ si
Akt. nr. \ e Ulf Andersen



Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet 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 meddelt.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms
Amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 21. juni 1996.

• Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

Per Thomas Christensen, Skolevænget 12, 4895 Errindlev
Holeby kommune, Toftevej 1, 4960 Holeby
Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37, 4800
Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-355-9-1996
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. 0.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Maribo/
Holeby, c/o C. Drejer, 0stervang 53, 4930 Maribo
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1163 Kbh. K.
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo
Erhard Tonnesen, Maribovej 12, 4960 Holeby
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby
Errindlev Menighedsråd, c/o formand Tove Hansen, Gartnervej
4, 4960 Holeby

•
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