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60 Fanefjord Kirke REG. NR. J 72ø

•

F. P. U. j. nr. : p 12 34

....

5,0 190
1:4000

Kommune: MØn 365
Ejerlav Kokseby
Sogn Fanefjord

Dekl~jKendelse Tir:/l,lyst
Matr. nr. ato to

12 a, 12 s 28/09-195 11/10-1951
12 g 28/09-195 11/10-1951
12 1 3/12-195 23/08-1952
12 r 28/09-195 11/10-1951
Kirkegård 30/12-195 12/08-1954

"J

Reg. nr.: 365-5



REG. NR. / ?-lc
Stem.plf'r1 i henhold til § 33 i lov
nr. 140 af' 7/5 1937.

I . 'J. ,....

Jl .,. .
" ",~

I

r
Fredningstilbud.

U d Carl N. Skov, gårdej er af Vollerup.
n ertegnede 12a

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

l
af Kokseby by Fanefjord

__ at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

t\ . n en bræmme på 50 meters
I Arealerne beskrives saledes :

p til fanefjord kirkegård på den strækning af 12a,
.. kirkegård.

sogn,

bredde langs med og
som grænser til nævn-

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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je.g l61 eeh61lilgT mig dQg Tg! til-at

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tingl;.::ses Qå min ejendom matr. nr.l2a f Kokseby b ]anerjorda y sogn,

fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen.
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Fane±'jord menighedsråd hver for sig.

p.t. ~ianefjord ,den 28/9 195 l

Carl N. Skov.

I
l. ._)
"

I
I

-

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 29 / 9 1951

Johs. Kristoffersen. HaY-Schmidt.
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Matr. nr.: 12 & Kokseby Fredningstilbud.
Sternp~lfri i h. t. § 33

by, Fanefj ord sogn. i lov nr. 140af 'Jj5-1937
Undertegnede ~~rdejer Hans Jørgen Carstensen

tilbyder herved som rjerilT matT. nr. 12 &

( /' 'ti () , ' ~!I _ , )

/) / "'t I J

/, i 'I '
f f -• J

REG. NR. //l~
Nat.u~e1t81tig~nævnet rOl
?ræsto Amtsmadskreds

af Vollerup

af Kokseby by Fa~efj ord
at ladc nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. flede,

sogn,

Arealerne beskrives således: a) den del af 12 !., som ligger vest for
Fane fjord kirkeg~rd og syd for matr. nr. 12 ~ ibd. - b) en b~æmme
p~'5o meters bredde langs med og op til Fanefjord kirkeg~rd nord
for kirkeg~rden p~ den strækning af 12!., som grænser til kirke-
g~rdens nordre skel •

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at det under a) nævnte areal er bebygget
med bygninger, tilhørende twrskeselskabet Skovland. N~r tærskesel-
skabets brug af bygningerne ophører og disse nedrive8~ mA ny be-
byggelse ikke finde sted af det under a) nævnte areal.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indfor~taaet med, at ovenstaacnde fi"cdningstilbud .tinglyses på mil1 ejendom matr. nr.

12 .& af Kokseby by Fanefjord sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Fane1'Jord melOighedsrad hver for sig. "'{,

p.t. Fanefjord ,den 8/2 9
195

1

Hane J. Carstensen

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 29 /9 1951

Johs. Krieto1'1'ersen Hay-Schmidt.

Naturfr. N. Pr. A.J. Nr.

"U
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 24 stege k~bstad og Møns
herred

I
I
I

.1

den ll. okt. 1951
~st:Tingbog: bd. Fanefj. I bl. 9 ! Vollerup Akt:Skab A nr. 500
Anm: Ejendommen er forud behæftet med servitutter og pantegæld.

Einar K. Petersen
afgiftsberegn. kr. 2,00 / J. Møller

~oranBt~ende fredningsbestemmelser omfatter ogsA den strim-
mel jord under matr. nr. 12 ~ Kokseby by, Fanefjord sogn, som
grænser mod syd til matr. nr. 12 ~ ibd., mod øst til Fanefjord
kirkegård og iø.r1gt til den vest for kirkeg~rden gående offent-
lige sognevej.

......-p.t. Fanefjord, den 30/12 1953
Hans J. Carstensen

Foranst~ende godkendes.

RAtnrrredningsnævnet tbr
Præstø. Amtsraadskl"eds ,den 30/1 1954

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen
Indført i dagbogen for retskreds nr. 24, Stege købstad og .~.

herred
den 3. feb. 1954
~st:tingbog bd. Fanefj.I bl. 9 ! Vollerup Akt:Skab A nr. 500
Anm: Ejendommen er forud behæftet med servitutter og pantegæld.
geb. beregn. kr. 2,00. Gerda Buch / J. Møller

Afskriftens rigt~ghed bekræftes.



REG. NR. ,~
Stro1_-.elfri i henhold til § ;~ 1 lov
nr. 140 af 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede ringer Jens Hansen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l2r \

\
\
søgn,af Kokseby by Fanefj ord

(~ at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. ,
\ ,

I~) Arealerne beskrives således: den del af matr. nr. l2r, som ligger sY,d for~~ehusets sydfacade. '
,
\

\

'"
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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at at beplante arealet med dværgfrugttræer
og at anbringe de til ejendommens brug fornødne master.

~ på matr. nr. l2r (hele ejendommen) må ikke drives nogen virk-
I: somhed, som ved røg, støj eller på anden måde er til ulempe for Fanefjord

kirke og ~irkegård.

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

l2~ af Kokseby by Fanefjord sogn,

i~. fredningen EX også er gældende for egterfølgende ejere af ejendommen,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Fanefjord menighedsråd hver for sig.

,den 28/ 9 19s1~
II, Jens L. Hansen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 29/9 1951-

Johs. Kristoffersen. Hay-Schmid-!i.
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Afskrift.

Matr. nr.·121 Kokseby by,
Fanefjord sogn

l'. ,'f:1 i:iJ.;'.ulbJ :)'1 '1.0'1 ntl~Ou .!,flb 1" ,t'r","I'f!l
~tt..l1:ii':di ri 1 h. 't. § ,~ 11" u.
la10 af 7/1) 1,n7.s~~\![jl:JJ;;'H~ .f.'. Ildu

, ~(' J ' '-j.;.o:~ . .l~l d'~Ll·"~'J l. - ., ..

1) .. Ir 1 1(4 iri 8 t. l Cl n,. -o' <.:> i ;]h'S .l ,',( l) 1.'J.i: J'.;..;f"t~Jl3l )IJ'lS, ...9 TI .... d! JJlL"',,_..... .. -.-

• bJ ::l0dgllij' •~t~~\ J

UMerteMf:~ed. aOgD4')1"A4f'C)l' .'ønej'Jord k~~ 1GC1811'be1'ftd dog

und."'ol'Udalllttld.n:,. at ø&ari.da:t..'J.,øralHtUon ~ ned.l1Mvn~ tNd-

11 .[ " "• ':c{ S: -I'-' ~: 'lV' .~u

elifrem~ l;~.t.r. 111".1:-:. Kolo:euby by. Jl'Anef ~ord 1IOP1.ft. pi h'rilkeo
lA«.wt '

ej.adom Jt1rt~I:-:,\t!~ .... bel1i<l;;enJ •• i.:,'.r1I~I"'o.-.øclHJb~.~
d. cterpA vltJ'onde b'h.T.ioger akal oøb~'{~•••• kal .. tt,vf'U'.l .............

, " ' 1d\ fSIWffi:' ~, '. "J't-TrJt.eJl
iie. mattt.1aH.;h\~lWt1Ul(l'9i1'.~r( Nt.'I1.tR~~ ~,k~~ •• pA-

, "'-Wl.bet~'t~~~4~. ~"un Pth"~J'" alw:lirw~m•• in4l'atalneel' lIG ikke __

\}rlnl;tlti~ I:.!e til e~~ i:1k icmerJ}nJ 1d.I'~e.'rwr tomll4ne .lek-

l.r1ci1.E!'\-';-.;~~ 'l,.olli>fol.'C.lt>t.l\ll' roJ, I)p.Ull.e.

p", ~j~r:\.Oii~i.i. 00 i:t..,,~ dl'.l.vea n'Ji~CU Y~J·~&OGllllld •• om Yed "-a.
Dtø3, .i 'ide .lu,st. lf.fll~r :;'IAl'1n.ion mAdoel" \11 lilempe tor 'anefjord

kirke 0lt k11'\løt~A.d.

)',)1' tredn1n,:-eI. kl"l>&\f(",Dingen 0l'o".tn1a«.

I4klerot1onen må udttt~ tlflR11'l id l' kOlWJRln. Ul'1;?l)"". pA .')oe-
dOlWilm. id.' tt'edt;l11f,;on er 1''lIJ1(J~nd.olteå tUl: att.ertelgeo4. Ije"

_ .jendfjOl~ltm.

j'å1oalere l,.~n bar lenet Jorc1 _t~1i';hc4'l'åd 0lr.f"4I1lh~' to.
FrMs1.. eøt8r44ekrede hver tor al,_

Jr.oetjol'll 8Of"11(t..U. deD

3/12 1951.
~rnot lu11~ Hansen.

Ht.n8 P. Hanson.

HGnn1~ iateroen.

Albort P.~era.n.
Henry Uaneen

Kurl Oleen.

Jenu Ue.fisen.
Jana P. Hansen.

Naturfro N. Pr. A. J. ~r~#/srn1cU.
'I/l1;ft'l
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LJodkendes.

Pr~stø amt~råd, den 19. janu.r 19;2.
uJeilu echnelm.mn.

I,I
Dek1arutionon Clodtagos J6 t;o,lk(mdee.

:.u t.url'redn1n.;;m~<l:lvnutfor
Prf.ll8tØamtar~~(iakreciEi, dun 19~ ~l48U~~Ji19ia•• 'if! .....J .r,

(v v .. 'i:o..: bl0r.'.l:~:11~"

Indført i dagbogen for retskreds nr. 24 Stege købstad og Møns herred
den 23. august 1952.
Lyst. tingbog bd. Fanefj. I BI. 12~ Akt:skab F nr. 204.

Anm.: Ejendomm~n er'forud behæftet med dok. l. 7/8 1893 an-
gående udvidet hegnsp11gt overfor matr:-nr. 12~ Kokse-
by by.

Einar H. Petersen.

Gebyr: § 1411: 2 kr.

Afskriftens rigtighed bekræ+tes~
, . ,

I8tnrrtN"- i..""snævnet Ibr
''PrestJ; . ! Jf •• ,I'aadskr8ds.

" ,:

den 20. septemblir 1952 •..

~~~~"J
Hay-Schmidt. --I

• J",
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REG. NR. '/-1" (.z '\;. ("
'"'

:~ -c" -":

A F S K R I F T

nr.: gadejordsar~al under ejerlauget
Fanef j ord by o~ sogn Uri ih t. §33

~teøpe 140 7/5-1.937 ••110v nr·
Anmelder:

Naturfr"dn Ingsnævnet for
Præsl.ø amtsraadskreds.
Dommerkontoret IStore-Heddinge

vestre og
.) 'i:h~~l:~"! l!tU.'l.:' ft·~ '\'~ l~,f<.~...•, '.leJ. u .... dt/lJ.østre mur af

lo
.. .< • ". o''· .. · ....}:i..I;rl:l~ ~.) .........~', \øf.)

".,i"; .....0 ".,; ':'.I..I.~l.~"t,G. t·(opt:.'\'·~·t .,.,' xoc-x~~x;.~~Ulfl.X.,n .~I:J.ar ~x
kirkegårdens areal.

~xJt.:Øt!fC~&llX~Ø1:~X~1xJtm.rl~~xxx~xx.u~x~~x~JtXl.xl..-x:

ØJtxli:tmc~~~Jt.X:tI~,x~~~I~."~~rmxttix~t.~

( """~ ""'.'," Il1··,"·· .."·..1'i·~ .u..... ~ ..~ ll......... ...,. ~,)""' ....W',\1'" """- ,,''''- (
\.," flI'f'11" ...1...,] "J .. "oG,

~ 1kk:t; beb~J ;,';l() a • "len nu.., '~rt;nrl!.: b~ ,.nitl'.', ( åen .1·1.ltl~ .r:1."',~t,:""bt) " i 'r.,~
forefindes

.tf. v~:(~.Lj'f';'1h(,)1,~fi:::., non. l~~;'d t!'l'm~"';'li ::~: l:H";" ..1..;'_ itt;l .1.1.'~r.:c uiU'i:'ØM_ •



kar nata~tredft1n~GnævnAt tor Pr~3t. Qmte~~dakreds 0~ men1~hedtrjd~~ t.~

~n.iJ~r~ ~06n.
l..~;.n ,~;:hdttc. 19,3 lwr ;.;ec~~nin~~~m(i;Vl'l'\}t~"'1:h{)J.flt;e-~',H1:'ved ..!~,dlJ:..·j"J:d kir ...

••
21, 1'n.:' ,,,~lll 1·1.. å•.:'Il. t J. ~~Øt;'f', .//olt'ciblf1,tJi rlr. 290 toJ.' ;len 12. d.m. ug i

"
Menn t.i.,)jl"J nt'. a9~ tor d4U\ J.2. d.;r•• , hVtJl~hofi f)~ )'1,\i.:fl',JBtt'.t:" I;Of,ln6-

/amtsrådet
'I'laetvn.;- -:;~l'(:n t~f o.:: ;partt.il:::;"vol~llei ~l,t.r. nr. 12 ~ 02 12 .h i:Qk~~ll ... bl.

e~f'!fJ.:'j:()..'c!. :: {; ..<r.... .):'; ..~L;:..·..:~;,llL i.L(W.. Hi,...tt!•

•e.e,

\\ '*. \If....:. " .. I, i f,;. ,r··,....~ \ ~'.... /"i",' :.r. J.l)'; ø'.:. :n.:::~,t',':,,",J.i':·.• JJ..,~~ "f. UZfj (.I~. 'I., ~ .L937
• 1., 1 t·.~..:.0.: lo'.~,;~f" t):14~+:....iJ,L..'J:'\. ~. '{.o, o~. ~;;"l.: ("', ~.." •. ;•• ,.: ,-,,:,1'\'dl ,L .:? " . 1,

-li . . j'"'''' i "" .~~.:<. lo·., I~"'" , .' " '. .., • I'ol ,..,,,.' ...... Io.,~~.-~. "'II-o __ .~ .. ';'-r ..L. ,...u..at. •• .f. .. ~l...,.,., ~L .. .,i.\~l.'~t ~ ...... /it ....~ .l',' '''''\. ~t~t't .. 1J>.r.;l; t" Lei\'~,

l •.t' " l,! d ..... \J ' ,...
' .... "-,, ~ ). j>..\, •• ~ I '..... ;..,
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S. Bark Andersen

Afskriftens rigtighed bekræftes.
;\~ftt.U1.1f("rh::ingsnæmet fOlien )

:CIFæstø Amtsra,/1,dskreds ·1. oktober 1954.
/'"" /' r

C /*~~~-!L.-LJ _.Å .A A f
Hay-Schmidt. '
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