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Afskrift.
Stempel- oS sebyrfri i h.t. lov

t(tlJ. Uit, /~() 1
140/1937 § 33.

Anmeldert

Fredningstilbud NATUR FR EDN I NGS NÆVN ET
FeR MARfGO Aiv.T;;.\,:,D::::R:::D3

Undertegnede Væggerløse menighedsråd på peæsteembedets vegne
o , •

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a

af :,.1 Væggerl~se by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr.
kirkeministeriets godkendelse.

Arealet· beskrives saaledes:

Arealet er beliggende nord og vest for Vaggerl8se kirke og kirke-
gård IIlOdvest begrænset af hovedveJ. 2 mo~ syd pg nord af byvejene
og udgøres af præstegården med have og gårdsplads og den omliggende
præstegårds~ord. .

sogn,og
frede som nedenfor anfør~ under forbehold af

Fredningen har W~~T.fomfang: •
Arealerne må fkl.evoe~Æ~tfseener bepla~tes. med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

va'rende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformawrstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende. O S
Vi _ forbeholder _ dog ret til at anvende dele af det fredede areal til ombyg-

ning eller tilbygninger o.l. efter embedets behov. så længe arealet ejes:
af embedet og adminis~eres af menighedsrådet.

For fredningen kræver;i ingen erstatning.
ViJDlk er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

l a af Væggerløse by

på _~ matr. nr.

og sogn,

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

provsten for herred og menighedsråd.Vmggerl"se

,den 28 /9 19 51 ~
Helga Høgsbro Rasmussen~ Frits Nielsen. Ejnar Larsen.

RasmusJørgensen. Axel Hegelund. Oh. Boesen.

Sønder

A. Stæl'llose.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. .1 a
af Væggerløse by V~gerløse

"l,
sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk.
delse med matr. nr.
Del fredede areal ~e~ imltegnet på vedlagte kort, af hvilken en

alb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. febfUar 1952 't
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Det ~iltrædes, at nærVærendefredningsdeklaration tingl.7ses

servitutstiftende på matr. nr. l a Væggerløae by og sop.

Kirkeministeriet. den 2. april ~952.

Kirkeministeriet.
--000--

P.II.V.
E.B.
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J. Bengts80n
fm';

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 28, !lfkøbiJig F. købstad

den 9. APR. 1952.
1qst.Tingbog:Bd. Væggerløse Bl. 10 AJdiaSkab• nr. 227.

E. Iundsager
"st. /S"hlegel

• I
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Retskreds nr. 28
Nykøbing F. købstad

m.v.
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:;itempel- OGg'Øbyrtr1 1 h.t. lov 140/19'7 § "~
Al1Mlder.

Fredningstilbud NATU R FR EDN I NGS N ÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAAD::mED3

Undertegnede VlJ838l'l88e aogaerA4 pi k~8D8 Vesøe
tilbyder herved som ejer af ømxJllX gadøjorcleD

af "uøgørlliloe by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet' beskrives saaledes:
•

Arealet er bel1ssendø vest for "tiiSlierløse k1Jke 0l ldZ'keglS'd og
b.~wa 80m pa1'ker.LD8eP1ads ved Jd...... .

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 eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.
Jeg forbeholder wi& dog ret til at

vi
For fredningen kræver is ingen erstatning.

Vi .... er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

Gadejorden af Vwggerløaø by 08 sogn,

"I

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

provsten for Gønder herred og menighedsråd.

I

I
I
".

VCl8 Se rl "'SO

HIi,ie1i
H.lt.r. Ellebave.
H. Comel1ussen.

H. Due-Hansen.

,den , !10 1951.
Ludv. HeI81D8øen.

14. Olsen.
Cbar1tf7Ian ••.

DaSllllS:: '~""Benøe••
H. Baesen. IlariU8 SveD4sen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på tll'!J'XO«XX gaete30Jden
af V'æggerlliØse by V'mæerlN41

fredningstilbud,

"l,
sogn,

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 vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. febzuar 1952.

8zuun.
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AmtorA<letbar _<l4e11; 81t samtykke t1l. at øo8DU'l4et bar pA'ta-:

i henhold
l'et eiS torpUgtølsen til tOl"lllJVDMbedning.Ulbud.

llartbo amtal'U. den 3. læns 1952.
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krræn a/'

VCeggc:rløse By og Sogn
j

jra(stcrs SØnder -&rre~ J'1år/60Amt.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01807.00

Dispensationer i perioden: 23-08-1989 - 19-04-1996
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REG. NR.

UDSKRIF T

af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AM"-S SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1989 den 23. august klo 160
(./: holdt Fredningsnævnet for

Storstrøms amts sydlige Fredningskr~ds møde på dommerkontoret i

Nykøbing F.
Til stede var formanden, domme~ K. W. Kofoed, Nykøbing F.

Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.

Der foretoges:

F.S. 60/1969. A:-1søgning om godkendelse af et

projekt for opførelse af en mandskabs-

bygnin~ og en dobbelt carport med redskabs-

rum sa~t godkendelse af beplantnings- og

indretningsplan på ejendommen matr.nr. l-a,

l 3-c f \.t' æ g g e r løse b y, Væ gge r lø s e, jæ v n fø r

betingelserne i nævnets dispensations-

afgørelse af 14. april 1989.

Der fremlagdes:

l. Ansøgning af 14. juli 1989 med t~lhørende bilag fra arkitekt Johan

Petersen på vegne Væggerløse menLghedsråd. Ansøgningen er forsynet

med påtegning af 25. juli 1989 fra Skov- og Naturstyrelsen, der

ikke har bemærkninger til det fremsendte projekt.

2. Skrivelse af 2. august 1989 fra formanden til nævnsmedlemmerne,

gårdejer Helge Bjerregaard og amtsrådsmedlem Kjeld Grave, med

påtegninger af henholdsvis 11.- og 16. august 1989 fra disse,



der tiltræder, at det forelagte projekt godkendes.

Nævnet godkendte herefter det forelagte projekt for opførelse

af en mandskabsbygning og en dobbelt carport med redskabsrum og

K.W~

Modtaget r
Skov- og Naturstyrelsen

2 8 AUG. 1989

godkendte tillige den forelagte beplantnings- og indretningsplan

på ejendommen matr.nr. l-a, 13-cf Væggerløse by, Væggerløse,

jævn før betingelserne i nævnets dispensationsafgø.else af 14. april

1989.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

K. W. Kofoed.

Fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm,
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærknIng, at nævnets

afgørelse inden 4 uger efter denne skriveises modtagelse kan ind-

bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,

af ansøger samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder

m.fl. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af kla~efristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den

opretholdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder,

~) såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

tt Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 25. august 1989.

,_øministeriet
"~ov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN , ~ \ ~ /5 -C C" O l( ..et(.
Akt. nr. I
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A F ~(~6~tJ, r·.~~~
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMT

'Ioaraqer I
l '6 QJ~: o orurmvrslS8'1

År 1996, den
Vordingborg af
Andersen.

19. april,
formanden

foretoges på Dommerkontoret i
for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 8/96 Ansøgning fra KTAS om dispensa-
tion fra kirkeomgivelsesfred-
ningsdeklaration af 28/9 1951,
tinglyst d. 9/4 1952, til op-
stilling af en rød Utzon tele-
fonboks på matr. nr. 1 a Væg-
gerløse by, Væggerløse ved det
syd-vestlige hjørne af P-plad-
sen ved Væggerløse kirke.

Der fremlagdes:
skrivelse af 2/4 1996 med bilag fra Storstrøms Amt,
Natur- og plankontoret,
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlem-
mer.

Da formanden ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet
tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
• inden 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

l> ~ en::=
~::l~:::. :"'o ...·
::lcn<";'"z I o

I~ m~~ Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.
v <O ::s

O) Z ~
l ~ lI,3.o a- E!. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses

_ '"1 =.
- ~ ~ modtagelse indbringes for Naturklagenævnet , Vermundsgade 38_'<<liu, æ.~B, 2100 København ø, af den, der har begæret fredningsnævnets

I tI2a ~ afgørelse samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte
~ myndigheder m.fl.

~

Ulf Andersen
/pn

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er



klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 19. april 1996.

Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

1. Tele Danmark, KTAS, Nørregade 21, 0900 København C.
2. Sydfalster kommune, Stovbyvej 1, 4873 Væggerløse
3. Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37,

4800 Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-395-14-1996
4. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Køben-

havn K. (kort vedlægges) .
6. Ib Alsgren, Akelejevej 2, 4873 Væggerløse
7. Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby
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