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%·1932REG. NR. ///tR
lov 140/19'7 I "~e

Alale14eft

Fredningstilbud NATU RFREDN I NGS ~IÆ'JN ET
FOR"MARIBO AMT'r.A/.D::mi:D~

Undertegnede pay .. E1'ba1'4 aaiøuæeu. B8kW.tmp.,
tilbyder herved som ejer af matr, nr. g O

'af' ,Esld14ø~ by aK
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

AzoøaJ.e't er bøUegen4e DOrd. tor BakU48~ :Idzoko&b4~
'redntugon OIItatter pll'08Uans -hbIlrfJe4. &lWo1~

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 ben:rtt. 48111a~ 4.t ~.4 •• ,.1 ve4 eD
øentllel til- ell_ 0IIb18DiD6 eftal" ..... :toJtaa4U..... _ld8Iae4e- I

l'A4et.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

by
på min ejendom matr. nr.

9 C af Bskl14at1Up sogn,

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

provsten for herred og menighedsråd.lørre Bsk114stmp,

]/10 1951.
BrtaZ'd øa__ •

, den

R.a. aa.... øen.
"(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9 O
af Bsk114 S tzap by løJd14s'bup 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 hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den
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REG. NR. /~/.s>
AtSkJ:1f1·

Qteapel- 0& gebrrtr.1 1 h.t. lov 140/19'7 t".. , . , Aa.l4ert

Fredningstilbud NA ru R FR EDN l NG S N/Fm ET
FOR ~A~IBO AMT~AADSi(RED5

Undertegnede4r1~tsbeB'Qrer Er1k BlboD Jensen, k*dl!. ....
tilbyder herved som ejer af matr. nr, 9 a.

af Eak1ld t by 08
at lade nedennævnte :eaf':P ovennævnte ina tr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saalcdes:

Arealot er beU~nde nord for KskU4svu» Jd.:rke6b4 04 beBJ'lG'es
Ja'&. _4 nst og nørd af SftIIl888ke11eae for p.rceU_. .. a~4 at Jdrke-
slr4en og _4 Et at en 11Die 1 flugt ae4 Jd.rkes'r4ens -usa- skel.
i're4D1naen 0111)1 tter en 20 meter bred bnmae la•• k1rkesbd-- DOrd1188
akel .. bTorbos .1ea :torp11ater a1& Ul ikke a' pnoptøn 4en aer Ussenae
blSD1Di pi det DØD. 0=14., hVis 4ØD.. ""•• jenla. lIa4e118 to:l'p118tø'
~ea II1S tU ikke at b1888 bøje. »A 4en ~ 4el .t dot CW8DDllWll'te om-
1'148 end 8 _ter tza 'Mrrm 111 -S178.

Fredningen har følgende omfang: »A det '11 20 .ter b8&1'llll8ea. 0ID'I4 ••
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midle!:!!digt 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.

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

9 av af Eak114stNp by OS sogn,

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

provsten for herred og menighedsråd.Bold14svup

,den '10 19 51.lilBklldatNP

til Y1tterl16he4a
J. kiler. loba. Ba8IWJBen.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9." "l,

af Esldldetl'Up by Es:Jd14sUup 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 hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. tebzual' 1952.
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REG. NR. /~/4'
l~Ut.1 ".

Fredningstilbud NATU R FREDN I NGS NÆ'fN ET
FOR MARIBO AMTRAAD:;(R;:D5..

Undertegnede aogner4cløto~ lobs~ Ha...... 81rUIJatftp.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9 aX. .. .

af • Eak11cla'l'U» by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. hr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1ggencle 88' for BBk11~'hup Jd.zlEeø\l"4.
l'æclld.D6en ~t'er det ubeb7gse4e areal at pLl'C.11ert.

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.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

g •• af Bakl148tnlp by.. sogn,

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

provs ten for herred og menighedsråd.JJørre

Esk11dø"t1UP , den , /10 1951.
..Joba. bo.n....

dU1. lose4fil Y1""erU&becb
H ••• Baeauøaen.

d(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9 a.
af BB1d.1cl8t1'llP by XlkUcI8tl'll» 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 hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 1. f.bZ'l8~ 1952.
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Indført 'i cJapopn :for retGkredo nr. 28. lIlkøbtØB r. kdJotad m.v.

den 15. lBB. 1952.

16'81. Ur.aaboaaBd. Bsk114o'tmJ) Bl. U, AktaSJlab J) Dr. 596.

l' 2.e1k. 2 kr.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01818.00

Dispensationer i perioden: 27-08-1990
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FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

for• FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1990 den 27. august kl. 16°0 holdt Fredningsnævnet for

Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på dommerkontoret i
Nykøbing F.

Til stede var den fungerende formand, dommer S. Aa. Feier,
/l.lakskolJ •

Der foretages:

F.S. 55/1990. Ansøgning om dispensation i

henhold til naturfredningslovens
,
)

• § 34 fra den på ejendommen tinglyste

deklaration om kirkefredning til

opførelse af en carport på matr.nr. 9-c• Eskilstrup by, Eskilstrup.
Der fremlagdes:

Ansøgning med tilhørende bilag fra Egon Kristian Mikkelsen

og Ulla Mikkelsen, fremsendt til nævnet ved skrivelse af 10.

juli 1990 fra Nørre ~lslev kommune. Ansøgningen er forsynet med

påtegning af 30. juli 1990 fra Storstrøms amtskommunes landskabs-

kontor, der ikke har noget at indvende imod, at der meddeles
dispensation.

2. Skrivelse af 14. august 1990 fra formanden til nævnsmedlemmerne,



•

•

- 2 -

Ketiii Lejre og Niels Boye Bonefeld, med påtegninger af

henholdsvis 15.- og 16. august 1990 fra disse, der tiltræder,

at der meddeles dispensation.

Nævnet meddelte herefter dispensation i henhold til natur fred-

ningslovens § 34 fra den på ejendommen tinglyste deklaration om

kirkefredning til opførelse af en carport på matr.nr. 9-c Eskilstrup

by, Eskilstrup, i overensstemmelse med det forelagte projekt,

således at carporten placeres nord for beboelsen.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

S. Aa. Feier •
fg.

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

afgørelse inden 4 uger efter denne skrivelses modtagelse kan inå-

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 klagefristen •

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.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,
Nykøbing r.'j.~[ost

s. Aa. Feier

1990.

fg.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. sN1l1115 - OOd1
Akt. nr.?-.. 3
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