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Ejerlav Vejleby., a - ..... .4~
:;;:';' Sogn Vejleby

Dekl./Kendelse Tinnlyst
Matr. nr dato rflto

11 a, 11 C,

11 h, 11 i

og 11 g 7/12-1950 10/09-1951

F. P. U. j. nr.: l 7- O1- 19 77 Reg. nr.: 383-8



:i'teapel-os geb7rtri 1 h.t. lov 140/19'7 § "~,e
Anaelc1 er S
NATU R FR[~N I NGS NÆVN ET

Fredningstilbud FOR MARIBO At",nRAAD5KRa~)S

Undertegnede gårdejer lars :Peter Christensen, l:'ran48"ru~.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11 a og 11 c

af ' Vejl.bf' by V.~l"".
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Rwldt 011 Vejleby kl._ og kirkeS4rcl,der ligger ....... " at ."2"
nr. 11 a •• d U c grænseride op t11 k1rkesA%"deu øatal_. 'l'e4es·
en. braille 1 100 .. ters b:re44e. aod 8'. strækkerøle .. til «t.t 8l'4-
l1ge altet al _tr. nr. 11 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. ".','
:taeføc~.;ørQkD:D ..

t'

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

11 a og 11 c af V.11eb, by

på min ejendom matr. nr.
sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for :Fugle. menighedsråd.herred og Vejleby
,den '1 / 12 19 50.

fil Titterl1ghed:
Jobs.see 1la4sen.

L.P. ChristenSeD.
JeM Hansen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 11 a og 11 C

af Vejleb, by Vejle'bJ' 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 hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. september 1951.



Ind1'øn 1 dagbogen for retaJa-eds nr. 30. Jlarlbo købstad a.T ••
den 10. SEP. 1951.

L7at.!1øgbøgIB4. Vejleb,-! :Bl. 11 a Akt:Slrab C nr~ 426.'

QebYrb11 :L 140/37 •.
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REGeNt /699. ol
FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg

Tlf. 55 361726 ET
Telefax55361710 SCANN ·4 . Modtaget i

Skov. o~ N$lturstyreJsen

.. 9 MAJ 2003
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR L~.
FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Torsdag den 8.maj 2003 foretoges på dommerkontoret af formanden dommer Ulfe Andersen:

Fr.s.lO/03 Sag om opførelse af tilbygnirig på matr. nr. 7 e Vejleby, Vejleby, Vejløvej 69,
4700 Næstved. Ejendomnien er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 23.august
1951. Fredningsnævnet og Vejlø menighedsrådet er hver for sig påtaleberettiget.

Der fremlagdes :

Brev af 23.april 2003 fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-52-373-12-2003 vedlagt ansøgning med
bilag om opførelse af en ca. 90 kvadratmeter stor tilbygning til den eksisterende bebyggelse
på ca. 70 kvadratmeter og indretning af 50 kvadratmeter af tagetagen.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Nævnets formand kunne ligeledes tiltræde det ansøgte.

Fredningsnævnet gav derfor for sit vedkommende dispensation fra ovennævnte
fredningsdeklaration til det ansøgte. Det er en betingelse, at tilbygningen opføres i stil med
den eksisterende bygning og i tilsvarende materialer.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66,
stk.2.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN2001- ~-z../I /2. -0001
Akt.nr·7~ ~ ~

for
i

..



Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. •
Fredningsnævnet videresender klagen.

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.Klage kan
eventuelt frafaldes direkte overfor ansøgeren.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt.

Vordingborg den 8.maj 2003

h~
Ulf Andersen

formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø,
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening, c/o Susanne Nabe-Nielsen,
Fodbygårdsvej 62, 4700 Næstved.
Næstved kommune, Byggesagssektionen, Brogade 2, 4700 Næstved.
Jan Røhmer Christensen, Vejløvej 69, 4700 Næstved.
Niels Erik Sørensen, Læsøvej 43, 4700 Næstved.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Stege.
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