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6 df 4/05-1954 26/05-1954
6 cæ 23/04-1951 1/05-1951
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Stempelfr1 i b. t. f 33 1lov nr. 140 at 7/S 1937.

D e k l-a r a t 1 o n •

.........-
Ondenegnede CartDer,V11bela Mel •• beat_er he"" tor

al. og ettel't,lgendø #eJ.re lit e.1endolDllleJ1 .atr. 'Dr. 6 .. P~ ........

let 0l 1{016:1'O",Byllebol t SOlD..at et biIl t. at ~ mehr. 'bredde at
e~øndoJWaen.b't'11ket æu tø 604 s;ydvest p-;ln"er til Ø7l1eboJ:t 1I:11'ke.aaN,

• 1 !

berunder matr. nr. 6 a 1b4., ikke maa b.biIP. 7eterlll ..... udo?r el..

DU eksisterende beb71gelsØ ud. etter torud,aaeDd. torllanclllD'.ed

memgbedsraadet tor a7l1abølt 80pl Ol Irada1np.met tor 'Pra'atll _t ..
l

raadskred.s. ~ eren skal, saafr. t ban ønlker at bfl •• , wm4enette
d1sse m7nd1gbeder lied et saad.aDt Tar.el, at 4. kan tu le~llhed \11

at forhandle aed .~eren undet øen lIaaneel," tør bebJ"lelS" .,t.s pu.-

beS)'lldt. E~eren har lkke pll&t til at tØll' d. benstllllnier,. 80JI cl.

æVllte mJnd1lb14er .aatte tr._tte •• 4 henqD til bebT., •• "
. r ,

101' fermtVllte torp111telses paata_a. kra?. l1r:kt.atatmn ..
, -

DeItlarat10Den kan tin&17sell pu eJendolDleJl ce udptt toi- 111,. P...,
taleretten har t'orDa'YDteIIJD41cbecler hver :tor si. aller 1 ~~eII1n ..

B7Uebolt, den 23. april 1m.

J

9'1111. lit el seD,
saræer.

, elen 2:)/4 19n.

aa7-801Jm1d'- fr. BuSls"

/
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REG. NR. A"aY

% -51
Udskrift

a f

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Præstø amtsrådskred,s.
---0000000---

6 u Præstevmnget og Kokrogen,
Hy"Ileholt sogn.

Stempelfri i h.t. § 33
i lov nr. 140 af 7/5 1937.

DEKLARATION.
......-Undertegnede so~neråd for Hylleho1t kommune bestemmer herved for

kommunen og efterfølgend~ ejere af ejendommen matr.nr. 6~ Præstevænget
og Kokrogen, Hylleholt sogn, at den på ejendommen værende have ikke må
bebygges yderljgere udover den nu eksisterende bebyggelse uden efter for-
udgående forhandling med menighedsrådet for Hy11eho1t kommune. og fred-
ningsnævnet for Præstø amtsrådskreds. Ejeren skal, såfremt han ønsker

"at bygge, underrette disse myndigheder med et sådant varsel, at de kan
I

få lejlighed til at forhandle med ejeren mindst ean måned, før bebyggelser
agtes påbegyndt. Ejeren har ikke pligt til at følge de henstillinger,
som de nævnte myndigheder måtte fremsætte med,hensyn til bebyggelsen.

F'or fornævnte forpligtelses påtagelse kræves ikke erstatning.
Deklarationen kan tinglyses på ejendommen uden udgift for ejeren.

Påtaleretten har fornævnte myndigheder hver for sig eller i forening.

Hyllehalt sogneråd den ~. maj 1951.
\

p.s.v.
Rich. Jacobsen.

Godkendes.
Præst ø amt sråd, den 9. juli 1951.

Vechse1mann.
Godkendes.

Naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds.
~9/7 1951.

Hay-Schmidt.
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Matr. nr.. 6 '-. 6 .! og 6 !!
Præstevænget og Kokrogen,
Hylleholt sogn.

1 ," J.:

([;)tl _YI)
;JSh

REG. NR. /:r6"~

Stempelfri i h. t. § 33
i lov nr. 140 7/5·1937..

1288 26. maj 1954.
D e k 1 a r a t 1 o n •

Undertegnede ll'axeKall,brud A/'J.
bestemmer herved for tig og efterfølGende ejere af ejendommen matr. nr.
6 Z, 6 .! og 6 !!Præstevænget og Kokrogen. Hylleholt sogn, at der in-
denfor en afstand af 40 m fra Hy1leholt kirkegårdamur ikke p~ tor-
n~vnte metre nrl& må bygges 3dorligere udover den nu eksisterende
bebyggelse uden efter forudg~ende forhandling med fredningsnævnet for

r

Præstø amterådskrede. Ejeren skal, ao1fremt hall ønsker at bygSe, under-
rette disse myndigheder med et sådant varsel, at de kan få leJlighed
t1l at forhandle med ejeren m1ndst een måned, før bebyggelsen"aste.
påbegyndt. Ejeren har ikke pligt til at f0lge de henstillinger, Bom

de n~vnte myndigheder mAtte fremsætte med hensyn t11 bebisg.leen.
:b'orfornævnte forpligtela8s på"tagelliJekræves ikke erstat-

ning. Deklarationen kan tinglyses p~ ejendommen uden udgift for selska- \.
",(

1I
J
)

betr P&taleretten har forn~vnte fredningsnæ~n.

København t den 4/5 1954.

Aktie6el~kabet
Fax. Kalkbrud.

Einar P. Foss. :b'innNorstrand • T. Heilmann.

DIld.øra U o rUiIA l!Iod\aaoe Od ;JO(H~4mdt,Hh

W.t\ll·trednln.4l:lnIiVUO~ tor
4rWl!)t.-. amtøråder.r.c1ø • don ,"{57;- ('I fe(.

Naturtr.. N.Pr.A.J. N~. ~31~67.'
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1ndt,r~ 1 4aabogen for r6~akre4s nr. 20, Stor .. Ue4alnøe ke'-
.ta4 a.y. '" . ,

4.n 26. ma~19;4 . , . I l

1I-t. ~1D1boi. bd. 1 Bl. akt. skab H. nr- 363
Uclllkr1~~Ilt ak~1eselekab.re&løtre' forevie". . , i L'L. ~ .1_

Anm. 'orud hæfter servitutter. 'I.
Ha.v-so~1d1;.
--

Afskr1ftena rl&t1~hed bekr~rte••
. Na1;urfredn1118IJnf.Wnet for ~/
Præø;l amh ....AdsIU·.ds, eten .? y~If J' Y.:'

, / ~~/~:;;:,
~.t:.-:'~k--'r-c-- L_~'---<"-"'<----"- __

( . Ha.v-Sohmidt.

, , l.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01554.00

Dispensationer i perioden: 01-04-1992 - 29-09-1993
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REG.NR. 1~~Y

U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1992 den 1. april foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af
formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 22/92 Ansøgning om dispensation fra deklaration af 4/5
1954 til opførelse af en tilbygning til laborato-
rium på matr. nr. 6 x Præstevænget og Kokrogen,
Hylleholt, Hovedgaden 13, Fakse Ladeplads.

Der fremlagdes:

Ansøgning af 9/3 1992 med bilag fra Nielsen Christensen, rådgi-
vende bygningsingeniører.

- Tiltrædelseserklæringer fra landskabskontoret og nævnets øvrige
medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet dispensation hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Ulf Andersen.
fmd. /bk

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivels8s modtagelse
indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i natur-
fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

/



tt Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stad-
fæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 1. april 1992.

I'
"

~nd~

fmd.

Udskriften er sendt til:

• Nielsen Christensen, rådgivende bygningsingeniører, Balstrupvej
115, 4100 Ringsted.

Fakse kommune, Rådhusvej 2, 4640 Fakse.
"

"

l,
Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret , Park vej 37, 4800 Nyk. F.

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

..,I
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U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
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Ar 1992 den 22. september foretages på dommerkontoret i Vording-
borg af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 69/92 Ansøgning om dispensation fra deklaration af
23. april 1951, tinglyst den 1/5 1954 angående
bebyggelse omkring Hyllehalt kirke til opførelse
af udestuer på matr. nr. 6 ea Præstevænget,
Hyllehalt, Kirkevænget 1 - 31, Fakse Ladeplads.

•
I

Der fremlagdes:

Tiltrædelseserklæring fra Landskabskontoret, vedlagt ansøgning
med bilag fra Fakse kommune.

Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet dispensation til det ansøgte.

ee Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Ulf Andersen.
fmd. /ph

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelses modta-
gelse indbringes for Naturklagenævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hør-
sholm, af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt

/



•

I

de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre" afgørel-
sen stadfæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.

Vordingborg, den 22. september 1992.

~A~
fmd.

Udskriften er sendt til:

Fakse kommune, Rådhusvej 2, 4640 Fakse

Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Park vej 37, 4800 Nyk. F.

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

-- -- ~---------
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FORHANDLINGSPROTOKOL FOR

STORSTRØMS

REG. N R. \ b 8 L\ ,o O
Mod1aget,

Sf{øv. og Naturstyreleen

~ 6 OKT. 1993I F T

FREDNINGSNÆVNET I
AMT

Ar 1993 den 29. september foretages på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen .•

Fr.s. 30/93 Ansøgning om udvidelse af bebyggelse på matr.nr: 6C\}.
Præstevænget by, (ikke Hyllested), Hylleholt,

Hovedgaden 13~ Fakse Ladeplads. Ejendommen er om-
fattet af fredningsdeklaration af 4/5 1954, hvor-
efter bebyggelse først må finde sted efter for-
handling med fredningsnævnet.

Der fremlagdes:

- Ansøgning af 26/8 1993 med bilag fra Nielsen Christensen, rådgi-
vende bygningsingeniør.

- Erklæring af 16/9 1993 fra Landskabskontoret.
- Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes ikke havde indvendinger mod det på-
kendte byggeri godkendte nævnet det ansøgte.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Ulf Andersen.
fmd. /sh

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modta-
gelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100
København ø. af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse
samt de i naturbeskyttelseslavens § 86 nævnte myndigheder m.fl.

;,~i1jomi~1if't~net
e'Jkov- ogNaturstyrc1sen

,j nr. SN \ 1.H /5 .. 000 \
,i\~t nI 45"
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