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Kommune:
Ejerlav
Sogn

Højreby 359
Vesterborg '(!,'(
Vesterborg

-....

Dekl~;Kendelse Ti~,lyst
Matr. nI" ato to

3 a, 4 a og
I

5 a 11/07-1951 12/05-1953
p-plads på
gadejord 28/05-1951 2/11-1953

R 359-7eg. nr.:
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~:itempel- 0(.; gebyrfri i h. t. lov 140/1937 § 33. REG. NR . .20.3 9
Anmelderl

1968
12 L:iAJ1953

Fredningstilbud

Undertegnede ifodcrbor.:.:; mcn1i~hcdorfid pli præsteembodets ae kimene
tilbyder herved som ejer af matr. nr. :3 a, 4 a OG 5 a veGte

af I/cotcrborg by Vooterborg . sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. und.er forbehold a
kirkeministeriets godkendelse.

Arealet beskrives således:

21',..Jo.tcjlnleno have o~ <:;årdsplads sydvest for kirkc[/lrden, arealet,
mellem pnasteLiiIdeno udhus og lrirke~rden samt pltØstedtrdms jord
syd OG øst for kirkeøS. rden, altså hele matr.nr. , a, 4 a OlJ 5 a.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må~å.~9 eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne m'å graves grus eJler anbringes transformatorstationer,
telefon- og. telegraf~laster o. lign., skure, udsalg,ssteder, isqoder, vogne til b,eboelse eller andet, som
kan virke skærnmende.

'Vi wforbeholder .fti dog ret til at op:(ørc everrtuolle tilbY6DintJer til prr»ste-
dirdon eller ny1,>ygninCtil denne på pxæstc!ftrdsjordm efter forhandling
med frcdl'linCSI:lJ::vnet, rå lmncc llroaleme ejes af anbedet oG bestyrer af
menighed srddet. . .

ror fredningen kræverJdiingen erstatning.
Vi ft er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på MxiedMt'xmatr. nr.

3 0., 4 li ol.:' 5a af Vcotel"bol'C by q; sogn,

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

provsten for Lolland O 00.1'. herred og 'Jcoterborg

Ilolme(pl1rd ,den 11 7 19 51.

menighedsråd.

R. :;)øræaen.
l.).~. V.

Chr. J.i'rondSlen
find.

Vi000 Clau sen
J.:t>. Ilasmus sm

:t>oul Anker Jensen E• .Pedersen
GeorS Sønderøaard J.~.Jensen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3 a, 4 a o~ 5 a
af Vcotcrbor6 by Veatcrborg sogn,

af hartkorn: f tdr. i skp. ~ fdk. ~. alb., Jt1~~:ml!!!1t:l6hdcM~~x
~tii'1fk!d~ax 4 2 Ol m~~xIt~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. maj 1953.

K1rk~11niatericto 2. kontor
10 OKT. 1952. 2 g 160, 52e

'bl



• Det til tl't'...tldes.at ruorv-Jl'Ci'lde f'redn1neoti1bud t1nc1yses SOli

tlcrvi tutotiftcnde på matr.nr. 3'1. 4a oG 5a Vesterborg by og SOGl'l.

do~ med føluCfldc torboholda

t1~lwnGc admini::rtr..l.tionon henhøror Wldor de k1rlteliCEl

mynlli~ht;del", trul.L:!er k1rl~ar.illi L--tcrict doC uanset rwrværende del;11l-

r ..d.ion al'U&rcl:.:c lJiOO hcnl:;lll 'til eventuel opførelse af bygninaer pr:

arculet, .L'01' oå vidt d1m::c ol..a1 tjene kirkeligt? formål!,"

iCil'L;Clllillistcl"iet, dm 22. april 1953.

• Kil'~eroiniutcri et •

P.i... V.
E.B.

~.G. Podcr:.:oo
J1'Cl?o.

---00 ....-

Indført i dagbogen for retskreds nr. 3l,llakskov l;:øbst:ld Dl. V.

den 12. ~AJ 1953. "
Bl. :$a AktaSkab G nr. 163.

~I matr.nr. 3! er olqldsat for hartltom 2 øcp. O flllc.
Ok 1l1b.

Johs. Jens (11 • /...~..
uob;r ~ kr.
= to kroner.

Retskreds nr. 31
Nakskov køb stad

m.v •

•
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Ftr.nr. Areal at Veatemors re nlngstl u
7 oG sogn. . .

" LJndertegned~ VesterborG sognerAd p ,koaIIlunenavegne
t tilbyder herved som ejer af Ji""' 8i1 De4~vnte areal
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r<A ru R rR EJ!'J; r J-) ~ :l. ~'/~.JET:
fOR MARiBO AMI-;;r\AD~;'RED;)

af Vesterborg ,by 08
at lade nedennævnte areal ~llHug"liWiiUJCfrede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrive;> således:

1,
\

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.

.~JCro2Ie1:IOttlUXUl~påO~&lKut {lKX:lC

F f I· k .n. .or re( mngen ræver J_Ingen erstatning.
Vi .øzr indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~matr. nl'.

llnævnte areal af Veatel"borgåx by og sogn,
dog uden udgift for lIIii~led oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

'II Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lollands adr.herred og Vesterborg menighedsråd.

~ VesterborB sogne%'Wi4lden 2S 5 l Y 51
~ rJ.t. 19 7
~ pr. Vesterborg A. Gvendsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningslilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på tCIriCI%XlI:% OVCDtDwte areal
af Veat erborB by og 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 hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 30. oktober 1953.



r rådet har 80dkendt DOtplerAdets foranstående tre4n1DgsUlbud.

Ja a r 1 b o a m " s r li d. den 23. oktober 1952.

G.W. Soha.ffer
cst.

l

J

l
Indført 1 dasboaen for retskreds nr. 31. Nakskov købstad m.v.

den 2 nOV.1953
Lysi;T1n~o8IlJd.uma.tr11."leret Ak.taSkub II nr. 177

b 2 k gade;1ord underGe yr r. Vesterborg by
• to kroner oa sogn

(Kort 1 Akt G 16'>

, ', I»
I

"chs. Jensen I.....•

Retskreds nr. 31e ~~~~
m.v.
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r=6zjz1er~:t7Z/,
Na.riba ./j'rn;6,q6er en.; K<JOi ey-~a.b-~rM
De i h. t. t.tl'huc1 af 2(3/S-1951 [1f Gaden 1 Ve:;t(~rborE. By

oe; af 11/7-1951 af T'lnt"r. lIT. 3r.., 42, og 5~ Ve8tp.rb~rl~ ..By
'ned frerini ng~l~3CTvi tut Hi kTf.'1t1e {\Tca1er prp'j, det te kort
viDt med··skrl1 s'kraverint.

~ar1bo i juli 1952.



02039.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02039.00
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UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

Til fredningsregistEH\)t
til orientering,f61

IJd.-t~

FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1985 den 15. november kl. 1000 holdt Frednings~vnet
for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde p~ ejendommenII matr.nr. 3-a Vesterborg by, Vesterborg.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F.,
samt ~~vnsmedle~~erne mølleriarbejder Frede Frederiksen og
amtsr~dsmedlem Kjeld Grave.

Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.
Der foretoges:

F.S. 113/1985. Ansøgning om dispensation fra
den p~ ejendommen tinglyste deklaration
om kirkefredning til lovliggørelse af

2et redskabsskur p~ ca. 20 m og opførelse
af et graverhus p~ 26 m2 p~ matr.nr. 3-a
Vesterborg by, Vesterborg.

Der fremlagdes:
l. Ansøgning med tilhørende bilag fra arkitekt Ase Friis Mathiasen,

fremsendt til nævnet ved skrivelse af 21. oktober 1985 fra
Højreby kommune.

Mødt var:
Arkitekt Ase Friis Mathiasen.
Menighedsr~dsformand Verner Christiansen.
Provst H. V. Krohn.



2 -
Asger Christian Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening.

tt Landinspektør Nieis Malmskov og arkitekt Morten Chalmer, Storstrøms
amtskommunes landskabskontor.

•

I

Ejendommen besigtigedes.
Arkitekt Ase Friis Mathiasen og provst H. V. Krohn redegjorde

nærmere for projektet og oplyste herunder, at graverhuset ønskes
opført umiddelbart ved siden af et redskabsskur, der er opført i 1982.
Man har overvejet at bygge husene sammen, men har fundet, at det
forelagte projekt giver den bedste arkitektoniske helhed. Der blev
ikke indhentet dispensation inden opførelsen af redskabsskuret og
der ansøges derfor om dispensation til lovliggørelse af dette •

Provst H.V. Krohn og menighedsrådsformand Verner Christiansen
erklærede begge, at de som påtaleberettigede i henhold til den ting-
lyste fredningsdeklaration anbefaler, at den fornødne dispensation
meddeles.

Morten Chalmer bemærkede, at bygningerne er placeret et sted,
hvor de ikke er for iøjnefaldende, men at man eventuelt kunne have
overvejet at bygge en større bygning i stedet for 2 mindre. Land-
skabskontoret vil ikke udtale sig imod, at dispensation meddeles.

Asger Christian Jørgensen anførte, at Danmarks Naturfrednings-
forening anbefaler, at der meddeles dispensation som ansøgt, idet
bygningerne må anses for nødvendige for arbejdet ved kirken.

Nævnet meddelte herefter i medfør af naturfredningslovens § 34
dispensation fra den på ejendommen tinglyste deklaration om kirke-
fredning til lovliggørelse af et redskabsskur på ca. 20 m2 og til
opførelse af et graverhus på 26 m2 i overensstemmelse med det fore-
lagte projekt på matr.nr. 3-a Vesterborg by, Vesterborg.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
K. W. Kofoed.

Frem-
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- 3 - '''~uu:lgelI rfednrngsstyrelsen

.. ;- 6 DEC. 1985sendes til Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13,
1256 København K ••
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemæ~kning, at næ~~~s
afgørelse inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse kan ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K.,
af den, der har begæret fredningsn~vnets afgørelse samt de i natur-
fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl. En tilladelse kan
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iv~rksat, kan
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfred-
ningsnævnet.

Frednings~vnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,
Nykøbing F., den 2. december 1985 •

~d
K. w.f K~foed


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



