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Afgørelser - Reg. nr.: 01757.01

Fredningen vedrører: Munke Bjergby Kirke

• Domme

la ksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 14-11-1951, 20-11-1951,
03-12-1951

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR./79~J~/
11/

Justitsministeriets genpartpapir.

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

~ Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGST.ILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

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

Arealerne beskrives således:

». Øl .t ...alet_ MI'1*- iIt&~ •• af"'4 at ....
tTa .. Yee't. ~ .....

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



.
,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ~ ._
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på . ejendom matr. nr . •
• ,. .. J at .--~ .. _ _. ~

dog uden udgift for ~ _ ....

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

t:: SilQ:Ri~laieeh~I6d i forening eller hver for sig.

y.

I
den I 195

.... )~.. _ ....... 14U l.
1'•••••

A·øe·"Fredningstilbudet modtages og godkendes.

e•
e
e

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 11111 195 1.
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

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

80gn.

.a •• tl.~'"-"_.,
I .... :. ':.JDnr~L·..... ~

Gade og hus nr.:
(hvor aldent Bndes)

, ~Anmelderen8 navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FR E D NING S TI LB U D

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
<o

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

Arealerne beskrives således:

.. 4e1 at .øl .. _cl.~ Uøe~ IU·._ .n ..t Idt. 11M.
tI!a ~ w.," __..--a- antal.. ,. qa......~_.~kl......

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

kq tOl beholder mig dog rel ttl at

OftttUfat. tM4............ tol1_.14 .t. ai .. '11 .... .,.....• __ 1\. Dl.Yi"'1ø -- ••h.....,.. f ..... ~.. d "U. ar. * a.
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ror rreamngen krævep l"\.gmgen ersldlIung.
\f t ~ er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

I li. 3 ... 3 •• _."~ .. ,, .. es ......
dog uden udgift for ~ ..... , ... "1_ •.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og....,...,. ....
menighedsråd i forening eller hver for sig .

c.
..u...,... denaO I.u.

I...... kl8R 01•••, .
1951•.........

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, denao I 111951•
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Justitsministeriets genpartpapir.

,.'

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

eller (i de s0nderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l ••~., • Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ............ tIS ....... , .......
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

~

1 a...... , .. ", __ ......
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

,..~ ...J
Fredningen har følgende omfang: ~
Arealerne må ikke bebygges elle~plantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



For fredningen kræve~ i'st;{ ingen erstatning.
V~~ er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr .•

dog uden udgift for ~ .....
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og........ _1_ :re BI_...............

Iiield~J,.eelL'lFåd: i forening eller hver for sig.

den / 195
....."..- l la 1._ .

.... Iø ' ~
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den J III 195 1.

'.

'I'
l.-

t

"

r,

•

e•
e
e

,
•



• e:f:-------=..

- ::-:..::::.:/

12~

Direktoratet for Matnkely.senet~~. 19$/

Rigtig kopi af matrIkelkortet.

•
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