
01993.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01993.00

Fredningen vedrører: Branderslev Kirke

• Domme

la ksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 12-01-1953

Kendelser

Deklarationer

•



FREDNINGSNÆVNET>

•

•



64 Branderslev Kirke

1>--,,
l

~\
li

~

5,0 190
1:4000

5 a

Kommune:
Ejerlav
Sogn

.. ~

Matr. nr.

REG. NR.

Nakskov 367
Branderslev
Branderslev

Dekl~Kendelse
cato

) C', q '2
/ I .)

Tinglyst
dato

4 a, 27 a og

27 b

F.P.U. j. nr.: 09-05-1977

31/03-1952
16/08-1951

13/01-1953
13/01-1953

Reg.nr.: 367-1



l,.

1'. JAI. 19". Fredningstilbud NATU ~ FR EDf'J; ~Yj S N Æ'JN ET
FOR MARIBO AMTRMD5KREDS

190 RE ~ . ~ R \ O \ot C13 .000

Undertegnede propri01læt- i.letnb@.r4O'ttesen, Brandenl.,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 'a
af llranderslev by OB
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

ANQ.let er beUooende vost for Brand.ral •• kirke 06 kirke"d.
FredninGen 0IDf'a tter en 100 metol"bre4 , ..... at ..... Jll'. , .......
t.or k1rtesl~en aleMe langs kiøes'ftene .8&"11&8 eJeel'e s.a'.l
100 •• "er nord. for Jd.rkealrden. '

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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

, .. af Bandersl", by Branderøl_ sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Herre herred og menighedsråd.

Bmnderslev ,den 16 /a t 9 51.

Til vitterl1SJ,9CU
J. Exner.

Bernhard OtteeGft,
Ou. H:11mar Jensen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ,a
af Bran4ero1w by 13randers1ev sogn,

af hartkorn: 6 tdr. 1 skp. , fdk. 1t alb., hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr. 'd, 5 t 0G 18 O 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 12.. januar 195'.
BI'UUn.
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In4føn 1 _Ibogen tor wtskrec1ø nr. '1, laketrw k.atad a.y.

den 1'. IAR. 195'.
x.,ot.T1nBbOsIH. Bl. 5a Akt'Skab Ja ar. 640,

(Kort 1 akt E 418)

Ge'" 2 kr.
• to kroner. Jobth Jensen, ..........
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F d- t-Ib d FOR MARIBO AMTRAAD5KREDSre nlngs I u
R.E~ .. l~ R . C> ~o,e, 'S .000. ' .. -'

,'.
-

Undertegnede propr1e.r H.H" Rielsen, A4".V8,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 28 OS 4 a

af B):'anclerslev by 0l
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: Arealet er be11gsen4e nor4, .... 06 874 tor Bran-
dersl., kirke og klrkeslr4.
Fredningen o.fa tter en 100 Dleter bre4 'b..... nord og ø.t 'lo.. 1d.J'k'.
prden, r_sne t fra demes nor411ge OB8eUige .el, øaat ... anal
.y4 for b7'lejen 100 meter langt; r_sne'" fra Ilatr.nr. 4 af ø.l5llse
skel og 50 aeter 4"'''.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må l~Møf1tl1er beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der hel1er ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse el1er andet, som

kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

28 OB 4 .. af Bæn4erslev by :Branderele. sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Nørre menighedsråd .herred og Branderoley

~11v1tter11abed.
Henr1k lAm4,sagfører, Nakskov.

H.H. Niolsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 a os æ
af BrandersleY by Branderelev sogn,

af hartkorn: la tdr. t skp. ~ fdk. ~I alb., hvilkes matr. n~ i forbin-

delse med matr. nr. 27 og , a 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 12. januar 19''3 •
Bruun..
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Indført 2. 4agbosen for r.tør.do nr. ,1.luskov købs.d ID.Y ..

4en 1'_ JA•• 195'.
Lytr'.T1n(Jbog.Bd. Bl. 4 a An.stab E nr~ 418.
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