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gabe 27/04-1951 18/10-1952
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....... REG. NR. /7~..s
o;)tempel- OG gebyrfr1 1 h. t. lov 140/19'7 § ".

Anmelder.
Fredningstilbud ~A ---:.:~ ':':,~~:Jt'~:t~:.~~r.:~:;~:~~

. fOR M'A~''''O hl,j,~J· __/"._.",_""'J

Undertegnede proprietær 1l1omrd Olsæ
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l 1\ 'Gottosgabe

af by Kappel
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

at 50 meter brod bræmmeaf matr.nr. l eL lanae Kappel k1rkeaaards
sfd11Ce skel, reanet fra dette.

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.

l Øl af Got'tGo6Qbe by Kappe l sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lo11ando adr. herred og Kappel menighedsråd.

Kappel ' den 27/ 4 1951.

til vi tter11ahed. Rich. Olsen.
Albert Madsen. R.Møller.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l !. Gottesaabe hov edaaard
• og R1dderto~te jorder xB Kappel sogn,

af hartkorn: '8 tdr. , skp. 1 fdk. O; alb., hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nI'. l .Q. m,fl. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet fol' Maribo amt, den 16. oktober 1952,
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ztempel- og gebyrfri 1 b.t. lov 140/1937 § ".

Anmelder:

99 Fredningstilbud
FOR MARIBO AMTRAADSKREDS

sogn,

Arealet beskrive,s således:

Skolens legeplads vest og qd· for Kappel kirkegård· aaa't altølebøme-
haven nord for akOleb3gn1ngc, eky14sat under matr.nr. l a•

Fredningen har fø~e omfang,
Arealerne må ik~ ~.-mr 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.

Vi oB forbeholder ..lEfJOg ret til at

For fredningen kræver &ngen erstatning .
ti ii er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på i!Xiiiliifmatr. nr.

1a af Vest81'J'1E by lCapD81 sogn,
dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæTtelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lollands sdr.herred og Kappel

19 51.

menighedsråd.

Kappel SOØlemd
pr. Kappel st.

H•• øller.
G. Jacobsen.

Chr. Jensen.
H.Rasmu es.n

V.K.Hanse
•••••••••••••Aksel Andersen

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

af hartkorn: O tdr. 1 skp. O fdk. 1 alb"~~$1ifS~æs~~~

:ftBmhf!trootX Hx*m&i~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

sogn,

x

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 8. Januar 1954
"''''1m"-
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• a r 1 b o a Dl t B r l 4, den 23. oktober 1952.

'l.

G.1I. SChaetteZ'
cst.

Iftdfert 1 aasbOgen for retskreds nr. 31, Naka1coyk.betac1 a. v.
den 9. JIJf 1954.

Lya't.'J!lngbogbd. n bl. l a akt •• ab • nr. 19'
Kort 1 akt D '542
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Ierræn- a.I
Vesternæs .Bg;
KappeL SOy'~
.zot.z.CvuLs Så:Æd.er Herre-d,
Narwo :/inzb. "EF ~ AO.p~tYHaLrihLkor6d;
De 1 b. t. tilbud af 27/4-1951 af matr. nr. ~ Gott .... be
0l at ll".-s.å. at matr. nr. lo!Vest6trl1æs Dl m~dfrad-
niD8a8.rVit.~ elkrede arealer er på dett. kor' Viat .. 4
skrå'Skraver1ns •

. ,

~l Maribo 1 Juli 1952..
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FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16

Rir IF" f' ~ R'4760 Vordingborg ~ l, ~
Tlf. 55 370058 og 55 371458 W itU..M~~•
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 37 03 58

l )2.~. 00
Modtaget i

Skov- og Natnr"t.vrelsen

2 5 FEB. 1999
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Den 24.februar 1999 foretoges på dommerkontoret i
Vordingborg af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf
Andersen:

Fr.s. 1/99 Ansøgning om dispensation fra kirkeomgivel-
sesfredningsdeklaration af 11.maj 1951 til opførelse af
graverhus på matr.nr. Ih Vesternæs by, Kappel.

• Der fremlagdes:
Brev af 8.januar 1999 med bilag fra Storstrøms amt, natur-
og plankontoret.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes fandt, at det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål, gav nævnet tilladelse til,
at der opføres et graverhus i overensstemmelse med de
fremsendte bilag.
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inder tre år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

Ulf Andersen
formand

• Fremsendes,idet udskriftens rigtighed bekræftes.
... Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter.denne udskrifts

modtagelse indbringes for Naturklagenævnet,
Frederiksborggade IS, 1360 Kbh. K af de i
naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder
og foreninger. Klagen indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760
Vordingborg. Fredningsnævnet videresender klagen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT

Miljø- og Energimlnic:1 ..:"t
Skov· og Naturø\'.>'1\olci~"
J.nr. SN 1996 -/h/I /S -o o o I
Akt. nr. ,<;_') / .

Vordingborg den 24.februar

~An~
formand

1999
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