
01546.05

Afgørelser - Reg. nr.: 01546.05

Fredningen vedrører: Hyllested Kirke

e Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 19-04-1951, 04-05-1951

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



•

•

I
REG. NR. Ay~G I • t

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

8 .II "11"'. __Ol 80'"." \.'

Akt: Skab nr.
(ø41ytd~~.:1 dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

li København kvarter)
eller (, de s0ndenyd.ke lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, ~rt. nr., ejerlav,

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sldllnt Andes)

Købers }
Kreditors bopæl;

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllillgsnæll/lel fol' Sorø ftml.
c/o lJoTllmerkonlol'l'l. Ilingsled.

Stempel:. '.
kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegneae ,,~,,'I'"Chd.\I. lAI'a.

tilbyder herved som ejer aEm<ftr.nr. a ... "11.\" _ 0& 8 ....

lO

at lade nedennævnte areal aEovennævnte matr. nr. frede.
I
I
I'
I

Beslllllngs-
formul.r

D

Arealerne besknves således:

e. tJ~. p. 4. Dan.. '. , (f.) ..t...... to~ .,:U.. ,.
Jd,~k_ Jd~keabUlIU •

II ... t. oat_ al ••, ......al_ /
Fredningen har følgende omfang,\ .'
Arealerne må ikkel'bebygges eller beplantes med højstammede træer. og der ~ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-

forstyrrende genstande.
TAn forbehilie§,; mia Bf? ret til at~ __'_~!ØEij"i'.

Jensen & Kletdskov, A/S, København
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~
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forhgslilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

. .... ... , '. .... ~
8 .. .,lleat .. V 0l .0",

dog uden udgift for mig.

,
'- 'I 'l

•• , o\, ..

. ,
I

Påtaleberettloet i henhord til foranstilende er fredningsnævnet for"Sorø amt og

menighedsråd l forening eller hver for sig.

den1' .. 19s1e
1'll'ncl. a. allw4"_'
1..... 1'. llana J.øa ..

Fredningsttlbudet modtages og godk:endes .

Fl'ednil!gsnællllef {Ol; Sorø fl III I. den 19 I 4 195 l.
~ol. _ • 4.' • I j i~' : l ....

81'.... et......

I
I

~.

.... ,J ......... 1. \.

t:";'~-," ,~:'i. ......." ~..... ~..J~I .... ~ ..

,

l l , ,,11.', ~ l

l l, l . I

-'1 l.' '.li ·A 'l. 'n,', I . "

~.~~.~~~:~,~Jx:~:-~~!~;:~t./~.:~b!!&l~:!:iJ



•

••

I
I

I
1-

Bestilling ••
tormul.r

D

I

REG. NR. hYJ';
•

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

a .I .. SIe _~.'".,.." ..... t • ~'"

Købers }
Kreditors bopæl;

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (. de søndenydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Akt: Skab nr.
t (Adfyldø' øf dommørkontoret)

I ..' .

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnll'/!/lel {Ol' Sorø .'lml.
c,'o DOll/ll/erkonlorf'l. Ringsled.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

. , . "\ . \
Undertegnede fJø. , ........ , .. , ....... .tIIlb_ ....__

~.
tilbyder herved som ejer al matr. nr. I J. •• fa. "11.'" ......... .

..

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrIves således:

, .. ,.1 at , -, AU'li ..... ....,. ..._ .,., .....

b • ·U. • .. sv t åh ..

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
0.1., skure, udsalgssteder. isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

j- •• bol.· 7io MWflli"' ••

Jensen & KJcld~kov, AlS, København.
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(

\

. ....... .... ~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligsIIIbud tInglyses på min ejendom matr. nr.

l'

dog uden udgift for mig. ,
PåtaleberettIget I henholrl fil foriinstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

memghedsråd i forening eller hver for sig .

..,11.•• elI den l' /4 1951.

Fredningstilbudet modtages og godkendes. l

F/'('dllill!Jsllæl)~,el {Ol' 5101'0 aml, den l' /. 1~5 levn.a P..... · .' ~~ ';,.

\ .. . ...... ......
'0

• 0/1 :

,',' -

1" l ".l l~

I., .•. ; l'" .', I•.
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Bestilling.·
formular

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

t', ' .• d. i',

Mtr. nr., ejerlav, sogn: , ... .et
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Jil'u .. 'tM 1V .a 80'" Akt:Skab nr.
•. (. '": . l" J •• '''' ~(u0lde!,./,JOlJlmllkonforef)

Køber8 }
Kreditors bopæl;

.. .r .• 1"
.'~ 4 ......

Gade og hus nr.:
(hvor "danl Rndes)

Anmelderen. navn og bopæl (kontor):
Frednillgsnævllet (Ol' Sorø fll/ll.
c/o J)ollllll/'rkontoI'rt. Ringsted.

l .l

.. ~.~.... , .
Stempel: øre.kr.

FREDNINGSTILBUD

Underteqnea~ .... '~ ....... 51 •• 1-.11
...

tilbyder herved som ejer af matr. nr. S4 ... Uyl1.. -... _ ••• ~....

" ••• 1,

.. '" ... .... \ ' •• ~'" 4. ,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matI'. nr. frede.

ArealArne besknves således:

- -.-. »1ti. DI1ZIH8t. , l''') lIR•• ,.. t....,il"''''
kirI!:. .t1l'cqUU..r •

\
't ... , ........... .- ........ )

Frednmqen har følgende omfang: ~
Arealerne må ikkJbebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstatIoner, telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at ,lu'._~ l Id' .edlt..

'.11. &0' .U.... ., ø••nl lJek •• ka1 ...... "tJft •• ~&...
•• , (t.) ......

lenl!!en & J<lchh,kov, AIS, Københllvo



..' , ~
.. r ....

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forhgsttlbud tInglyses på min ejendom matr. nr .

• ' ... ' o ... t _ ~ ...

dog uden udgift for rmg.

Påtaleberettiget l henhold til fora'nstående er frprlnin<J~nC':lv!letfor Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 19 / 4 195 J.

Frednmgslilbudet modtages' og godkendes

Frednillg.mælllll'/ lor Sorø (lml, den
., t \..

~, ,4 195 le
, <\. ~, •• ' • \

~ l .., .. ... " I,. ... ~ l J. ,,' t_o

Vr... p.;.....
tal.

, o. I • ,.' 1. J .. 'o1,.' • .1 l. '," li. •• _J ... ,

.o' i f. • ......, • ",." • ~)o, I '1.., ~ ... " ... I. I,

Ilt. ,

)1 'l..._ '-'

l,~ ~.C-~t.l1f ..i :.:.,fJL
.':.tJj ..." tl.,':';'i)

J.l~;) ~'LI. ~1 ~'t i. l· , .. '.J\, :.; J · .• 1 .. "",1' • .,;1[., '."1
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
. og andre påtegninger m. ~.,(vedr. fast ejendom) •

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de søndeflydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

30 .. Ii.Vll.~"IV ...... . Mt: aab ~,_ nr.
(lIdjyldes øl dommerkontoret)

Bestl1lfngs~
formular

Gade og hus nr.:
(hvor sådant hnde!»

Anmeldørøns navn og bopæl (kontor):
Fredl!illgslIæfmel for Sorø Amt.

;c/o- Dommerkontoret. Rillg.~ted...
l' " . ~ ... Slempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Underlegneet~ "11_t:_ ••~ \I

tilbyder herved som ejer af matr. nr. J6 .. _, ..

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

øJ. I.

Fredningen har fø~~lg~e~n~d.:e.;o~m~f~an~gi!.:::--.)~!!~~~--""
Arealerne må ikke ebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. l., skure, udsalgssleder. isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds.
forstyrrende genstande.

II•• ph tidn Fis dec ... ij*li
......... UId._ .Ia yalU. '11 U .,.
,~ .. el .,-a....... , J.. , tSl .....-...

Jensen & Klcld ...kov, A/S, København.
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.........
-'~iien kræver jeg ingen erstatning .
....... åri;dforstået med. at ovennævnte forhgstilbud tinglyses på .IJ~ matr. nr.
36 .. "U...,....... ea aeø,

• J ,. I ~
• Jo 6 .' ... ~ •

.. l ,
,.

dog uden udgift for. ~ .....
. I

PåtaleberettIget I henhold til foranståendp- pr frp.dnilllJl:lnæv!lel for Sorø amt og
8711"'"

menighedsråd i forening eller hver for sig.

"11.'" ........,.. ual•••
den. If 1951.

I ..

Fredningstl1budet modtages og godkendes.

Frednillg.mællllel {Ol' Sorø (/111 t, den .. 5 1951. .'....

, ,, ~.i lo .. } • ..~ .... '\.. • ..i~
.. • 1' .. :: ';: t ti ~l .'::.:er li t; \ "
l _ •., ~ :~ ~ V ,.r ~'. ~ J l,*

• r ,;. lP ....~
\." '. ,: : • 1,' i. ,,!:',' 1-:). i\';i~~.. l

. "-11; ... • ".t ...., •
....i. .~.":,J 't.... "'" ~

.. J ••' '.1..,' ..

. , i. ,l \ > ~ ,

.:) i. - ;'.•. '. l. \ j11
'.l, •

,.. .~..'
. l .... .. , .' .

'!
l

!

!
l

- ." i.. I ~

l l' '.

': .1. , JL' l:.
. _,/ . ;d.l .. }....

~ j ~. t, l. ~l.. • l

J.~I. i.llt l) ~P;l ..,\;c.J. ...!
.~:~~~~~J~~ 4),:,..; ~~~...t~~.~ ~lt;;'f~~ci.ti;JA1~

. ~ .:',~~: ;. ,':,:'"" J ..~i;~.'1".,N~Ø.

j:. l '. " I ,,'o ": . ,.... 1~.!'...('1
" .

.. b' I ~ • ~
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Tn--rain af'

Hyllested By
J{!lllut.~dS031l

f,/e$t~,.. - na.lc1:i!.~t!r!l He""'f't!d.

$'01"0 A1nt
"'QUQ kop' af matrlk.lkort.t.

Otretetoratet for Matrlk.lv ••• net l- d~, 18.,,1

· p:J(7tf:.dh4r-
. '~~ 5_0_0_~.~~ 11 MOtJ-----

........ """t."" lo"
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