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Afgørelser - Reg. nr.: 01804.00

Fredningen vedrører: Karleby Kirke

Fredninasnævnet..... 07-02-1952, 24-06-1952
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Karleby Kirke REG.Nit /80 Y 151
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F. P. U. j. nr.: 2 l - O6 - l 9 7 7

o
I 5,0 190

1:4000

Kommune: StubbekØbing 391
Ejerlav Karleby
Sogn Karleby

Matr. nr.
Dekl~.Kendelse Ti~l~stato

7 19/09-1951 15/02-1952
10 b 19/09-1951 15/02-1952
12 b 19/09-1951 15/02-1952
14 d 13/06-1952 27/06-1952
gadejord se 10 b ej tinglyst

.-
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Reg. nr. : 39 1- 4
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REG. NR. /,10 y *' /').5Z..
stempel- 08 geb1rir1 1 h.;t. lov 140/19'7 I ".

Anmelder.
NATUR FR EDN INGSN ÆVN ET

656 Fredningstilbud FOR MARIBO AMmAAD~~;~~i:DS

Undertegnede Gårdejer fru Chr1at1ne Skov. Kar1eb"
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1

L

af Karleb, by lfarleb,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er bel1Gcendø øet for mtr.nr. 14 4 l'G'd for Orllløundve3øn.
irodnin6aD o~~~ter ~1 trekant be~øet mod nord at en 15 meter
lang strmkn1nL:; fra matr.nr, 14 4 nol'døst11se hjøme mod øst laD6s
Grønsundvejan, mod vest af 10 meter langs det østlige skel af
matr.nr. 14 d og mod sydøst af OD lillie mellem de to nævnte •

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 transfocmatorstationer,
telefoll- og telegrafmaster o. lign., skure, uctsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

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

7 af Karleb1 by og sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Sønder herred og menighedsråd.Karleb1

Karleby

'r11 vi tterl:i.Ghcd I

Etik llagedorn,

Chr1ot1ne Skov
Å lb ørt Pedersen.

•
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1
af Karleb, by Karleb, "\sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 7. februar 1952.
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Indtørt t daGbOGenfor retskroda nr, 28, Bykøb1ng l. købstaet m,v,
. den 15 1'EB1I 1952.

Lyet. ~1ngbo6aDd. Karlob~ Dl, 6 o Akt.Skab A nr. 600.
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h t lov 140/1931J ,,~EG.NR . ./dJo'/
stempel- og aeb,rfr1 1 •• Anme ere IAfURIRBDBlBGSB4MJEf' roR

IlAlrIBO AI!SRAD5ltRED5~

Fredningstilbud657.

Undertegnede husejer Aa&e{loMe. Karl.b,.
• lO- ...

tilbyder herved som ejer af matr, nr. 10 l
af Karlebl by 03
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er beliGcende atd for Kar1ebv k1rke oS Jd.rkB8Ard.
ll'I"Øc1ninSØDomALtter al"eals~ &81'4 :fe. 48& ._.ede helnselee lIe11
aeme oGld:rlcetJliNeøesy4liø's '_l. h e/e H-t4 t,.. H" /0:lL

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at ben,tte det fredede &1"8&1 til drivhuse OB
116ftendelav bebløgelse.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

10 b af Karleb, by 0l sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for menighedsråd.søer herred og

Karleb, , den 19/9 19 51.
Aase Scmu.e.

fl.l vlttel'l18hedl
Brik lBge40m. Albert ledenen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående frednin~tilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 10 11.
af Karleb, by Karl.~l sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med malr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bed~s henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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In4fØl't 1 4as'boaen fol' niokre4s Dl'.. 28. l'Ipøb1Dø ... labstad m.Y.

4en 1'. r.BB. 1952.

Ly~t.æ~gIDd. B'ar1eby Bl. 8 b Akt.SJøb A hr. 60?
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REG. NR. /tfo ~

stempel- os gebl1'tn. :I. h.". lov 140/19'1 I "~e
ADIIle14....

Fredningstilbud JO~:a=:=~=~s+~
Undertegnede buse3er Chr. Olsen, ra..1eb,.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 12 b

af Karleb, by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er beliGaen4ø 814 tor Ka .. leb, k1ske 0411d11I'&g6I'4.
lre4n1ngon omta tto1' helo' IBRe11æ.

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 'bODNtte 4ele at 4." ~.4ø aNal :I. "11-

fut14e at olllb'8I1ms '11er Ulbl8DMS :I. n... hø4en af' den D\IV'la'8n4e HbyBSC
se i paroøUens ø.r41it&Øende efter torhaD411ns .. 4 4e pl.taleberettige4e

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

12 b af ICarleby by og sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Sønder herred og Kar1eby menighedsråd.

, den 19 19 1~1.
I. Cbr.01"",

Karleb,

Til vittel'liBhe4a
Brik Hagedom. Joho. P.Johanoen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående frednin~stilbud.
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1R b .
af Kal'leb, by Ka3:'leb, sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 7. tebl'1Bl' 19S'.
B1\lun ..
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REG. NR.

St8lilpol- og geb~:t'J:'1 ~ ~.t. lov 140/19'7 §. "~t
Anme14.ra

Fredningstilbud ,:tu'::=I::::t=uS.
U ndertegnede Direktion to~ Dot 01aesenake ft4eSkoUia

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 14 4

af Jtarleb, by 08
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sog~,

Arealet beskrives således:

Area.lot er beliGgendo øet for Karleb, Jd.r.'ke 08 Jd.l'keøld.
Fredn1naen omfatwl' hele pu'Colløn.

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. 08 .

V1 .. forbeholder .xzctog ret hl" eA løaøe l'1'14elkOl1lliøøet el' B~U', at be....
BJ't. 4e A'e4e4e Arealer efter JicleikOl'miøB8ta Bebo9' efter toructaleD4.
forban41iDS med he4nlllgSl'lØNllet.

vi
For fredningen kræver • ingen erstatning.

V1 _er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på •••• U" •• matr. nr.

14 4 af Karleb, by 08 sogn,
08

dog uden udgift for~ med op rykke nde prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Sæder herred og menighedsråd.

,den l' 6 19 52.
Det 01asaenoke 1i4e:1oomm1sP,D.V,

~age sven4 8Gft • I .

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående frednin~tilbud.
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 14 4
af Karleb;y by 08 sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med malt .. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den

ImUll.
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Karle 6y B!:I og SogT))

/QIsters Sønder -Herred).l"hrt60Amt

Z'f't~.T' .foj>z· al' maCr/tfe(Æortet.

19/ f. 7/9 -/931 TOr malI' nr.

19 6/ ?3 )
~ -/95/ lO -l~ t.l.mat~.gQdo/0rd

l-%, -195/ " 12? ( )
/% .19S2" " , Ilt cl

med Trec/n/7)g,sscrv;t(.d 61A-rede areQ.(~r

er~å dette /rart v/.st med slrra".sÆra vermg.

OLE BUCH
LANDINSPEKTGlR

STUBBEKØBING

l: /rOao
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