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Afgørelser - Reg. nr.: 01931.00

Fredningen vedrør~r: Bregninge Kirke

Domme

Taksatio nskommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 16-10-1952

01931.00

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



68 Bregninge Kirke

•
•

\ F. P. u. j. nr. : 11-04-1977

Kommune:
Ejerlav
Sogn

50
! 190

1:4000
Nysted 371
Grønnegade By.
Bregninge

Dekl./Kendelse Tin lyst

6 a

2 a

17/08-1951 18/10-1952
17/08-1951 18/10-1952

Reg. nr.: 371-1
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U'tempal- OG goblr.fri 1 b. t, lov 140/19371
\" 3;.u n. . .

Anmelder: N A T U R FR EDN I N G SN )c\JN r:T
Fredningstilbud FOR MARIBO AMIRAAD~KREDS

1997
18 01C!1952.

~~rdoJ'cr nolf~cr l:'riio Petcr.oatl, Grøn:ne~de,Undertegnede U<"..... g-
" 6 la.

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

af Grønncgade by BrC(1l1nge,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn', . l

Arealet beskrives således:

Arealet er beliGGGudevest' 0& cyd ~or :Sr~c kirke ag :ki.lidt'Sir4.
Frednincen omfa.tter on bræm.c ~~~150 Qetera bredde mod vest og 50
metcrc breddo mod syd regnet hiet.,. ~ra. kirkeglrdens vestlige skel
os det s1411ge skel a~ 2 a, ~g strækken4e æg til byve3enø henholds-
vis nord OS øst for 1d.rkeglrden•.

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,

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

kan virke skæmmende.

~~Xiiit=:t«å«

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
G a af Grønnegade by Bregninee 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.herred og Bresn1nse

Grønneaade ,den 17/ O 19 51.

Til vi tterl1ghed t Ilolaer h1~s l?e4ersen.
J. Smør. Til v:Ltter1ishadl H.C. Pedersen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 a
af Grønn egade by Bl"egninQ;O

6 21af hartkorn: tdr. 2 skp. O fdk. alb,. hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr. 15. 17 OG 21 h ibd. udgør et landbrug .

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

16. oktober 1952.
Bruun.

sogn,

Fredningsnævnet for Maribo amt, den



Indfør't i dagbogenfor røtskreds nr. 29, SaxkjøbiDS
købstad' m.v.J den 18 ()r.:~ 1952.
Lyst.~bogtJ3d. :B 131. 1.20Ak'tl:ikab B nr. 142.

Hunovon Holatein. / ...------

2 kr. Re1isla'eds ru". 29
Sakskøbina købstadm.m.
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Stempel- og aebyrfr1 1 h.t. lov 140/19:S7§ ;;.
Anmelderl1998

18 OltT 1952. FredlJingstilbud
NATU R FREDN l NG SNJ:'.'N ["""
fOR MARIBO AMTRAAD';;~~iD';

Undertegnede e;4rdejer ~hcodor larsen. Grønnegade.
tilbyder herv~d som ejer af matr. nr. 2 a.
af Grørmegade by BreBD1nge.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er be11lJBoodenord. SJ1d oG øot for BreaninBe kirke 08
kir.keg!r4 •
Fredningen omiatter mod nord en bræmmeaf 50 meters bredde aocl øst
af ;0 meters bredde og JDOd syd til skellet af 6 a, al t regnet rra
k1rkeglrden G nt.lwræde skel a

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.

~mhØ.'IIPaUrg~lXllt~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

2 a af Grm.negade by Bregnin88 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.herred og

Grønnaoade ,den 17/8
Til vitterlighed.

J. Exner. Til vitterlighed t

1951.
Theodor Iaraen.

1I.C. PedersEn.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 a
af Grønne~4e by Dragninge sogn,

af hartkorn: 2 tdr. 1 skp. 1 fdk. li alb,. hvilket matr. nr. XAt&JOl:tJtJtX:
~m:aacx ... udgør et landbrug.

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.
_______ ·.I:1-B ... ·nnn._



InUørt 1 daabOSOll tor retskreds DO. 29, Saxk3øbing
købetad m.v. den 18 Ol! 1952.
!qat.ti.ngbogaBd. l] ])1. Ul AktaS1Iab B nr. 220.

Huno von HOlsteih. I•..••.•••

AfB1ft tLov 140/'7 ~ ".
2 kr.

Retskreds nr. 29
:.k~lttlkøbingkI.b atad

rn~o.
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Ierræru 0/
UrO?-uzqade .By:
.Bro/~& $ogru,
Hu.,sse Herred,
Nari..bo .limi; .
.Ffrren,; Key'i./ o/..Ha::tr~rao.
De 1 h. t. tilbud af 17/8 - 1951 af matr. nr. 2! 08 6!
Grønnecade By med tredningsserv1tut sikrede arealer .~

~å dette kort vist med skrå skravering •

o..

. Maribo 1 jul!
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