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Afskrift •
REG. NR. /"9 %.1&).5'2

stempel- og gebyrfri i henhold til lov 140/1937 § 3'.
Anmelderl

Fredningstilbud NATlI R r-~ [DN l ::.~~ ~ Æ.':~.r:~
fOR MARiBO A,\JII iv\nDJ~,Rt:D.)

l'

Undertegnede Aastrup menighedsråd på kirkens vegne'
tilbyder herved som ejer af matr. nr. :3 b og , e samt parkeringspladsen:

af Aaatrup by og sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. under torbepol,d af
Kirkeministeriets godkendelse. .

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1gge~de ,øst for Aastrup kirke og kimegArd.
Fredningen omfatter hele d~t ollDDeldteareal. hvorved beDllDl"kes,at
paxkeringsplads er umatr1kuleret.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes' m~d 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.
OP d 'IVi DE forbeholder B og ret ,ti at benytte dele af det fredede areal til bebyg-

gelse efter kimene behov efter forhandling ,ud de påtaleberettigede, så
længe arealet ~ilhører kirken og,admin1strer~s at men1~edsJ;'Adet.

. vi
For fredningen kræver. ingen erstatning.

VI'~ er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på -mitt-ejendom matr. nr.

og plrkeringspladsen af AastlUp by

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

Påtaleberetliget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

3 b og
og sogn,

provslpn for Sør..d or herred og Aaetrup
Menighedsråd

AastlUp , cen 17 /1

menighedsråd.

19 52.
H••• Olsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstllbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. :5 b og , • samt paJ,"keringsplad.
af Aastrup by AastlUp sogn,

ai hartkorn; tdr. skp. fdk. a!b., hvilket matr. nr. i forhin-
ibd. udgør et landbrug,

vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

l' .. "

delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet på

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 7. t~bruar ~952•.
Bruun.
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.ForanstA,nde fredn1ngst1lbud til tndes at Aaetmp sogneråd i det'

omfang dette er ejendomsberettiget til de fredede arealer.

Aastxup sogneråd d 18 11952
pr. Stub'bekØbing • •• •

Adolf !anton.
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}.
Det tiltrædes. at der på matr. nr. ,b: eg ,., Aastnp by og sognj

Samt på det vest for Aastxup ~rkegård bel~ggende ~_~riku·l.~ede areal, ~~~
l'er udlagt til pameringspJads. tinglyses en servitut ODl fredning i overen'"

I
I

• 1

I
I

stemmelse med foranstående fredningstilbud •

Kirkeministeriet, den 13. marts 1952.

Kirkeministeriet
---000---

P.K.V.
E.B.

II.G. Pedersen
Ekspa.

.,.... \'
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 28, Ijla.øbtng J.' killbl8tad
den 2. APR. 1952. ,
Iqst. TingbogiBd. Aastrup Bl. ,b AkttSkab B JlI'.

Bruun.
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REG. NR. /tI,?
Afskr1ftl"

titempel- OB 8eblrfri 1 h.t.lov 140/1937 I".
. . Anae aerl

Fredningstilbud

~nd~rtegl1ede gårdeJer liiIa11 Iq,e1sen.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8 a

NATUR FR EDN I NGSN ÆVN ET. . .
FOR MARiBO AiviTRAAD";;~~;:D;;

Aa8t~p.

af . Aastrup by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1gB0D:le vest ~ Aaa1.l"\Ipkirke og k1l'kegArcl.
Fredn1ne;en omfatter en 50 meter bred braJIImelange k1zkegårdenø' ves
Uge skeldige • regnet fra dette.

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.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

8 a af Aastmp 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 herrerl ne menighedsråd.Aas1iUp

1951•
Eail Iieleen.

Aast.:rup ,den 21/9

Til v11.terlighedc
Erik Ibgedom. H.G. Olsen.

"{,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 8 a
af Aastrup by Aaetzup sogn,

af hartkorn: lur. ~kp. flik. 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 7. febl'Uar 1952.

Bl'UUD.

I~



Indtm:'t 1. dagbogen tor retslå'eCla nr. 28. lf;ykøb1n,g r. kØbstad m.v.
den 15. FED. 1952.
LIst. T1ngbOBIBd.Aastl'UpBl. 8 a Akt.Stab ISnr. 482 •

. BZUUD.

Sttlbbekøb1Di
kJebata.d og
Stubbekøb1ng
herred.
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Afsknf1.
~tempel- og gebyrfr1 1 h.t. lov

REG. NR. /<f",?
140/19'7 § "~e

AD8814erl

Fredningstilbu~ NAT\.IRFRfDNING~N LEV~E~
. FOR MARiBO' AMt r.,.\;,D ..;Co:D;)

.u~dertegnede Bognetoaed "e,J8 lUs". Å&SUuP.
tilbyder .he~ved som ejer af matr. nr. 8 d

af Aaa1rup by OS
at lade n~dennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes: .
Area1e1 er bel1ssendø ves1 tor Aas1Z'Upkirke 08 kirtegAr4.
Fredningen oJlfatter en 50 meur bl'8d b1"!llmlelaøgs k1rkeg!rdens
vestl1ge skeldige regnet tra 4e1"8.

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.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

8 4 af Aa Btrup by
på min ejendom matr. nr.

OS sogn,

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

provsten for herred og menighedsråd.

Aastru.p ,den 2)' 9 19 51.
J. Plast.ftl vi tterl1pe41

H.G.Olsen.

"l,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 8.
af Aas1ru.p by Aastrup sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. n'r. 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



Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 28. l17kebing r. k8bstad Il.v.
den 15~ lED. 1952.
~s"t.!r1DgbogIB4. Aastrup Bl. 5 t Ak"taSkab ]l Dr. 482.

. B~un. IB.P.
141.stk. E.l.

S'tubbek~øb1ng
k1"bstad OS

6'tubbek~øblD&
herred•
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Afgørelser - Reg. nr.: 01817.00

Dispensationer i perioden: 25-02-1998
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REG.NR. \<6\1.00·

Modtaget I
Skov- OQ NAt, Irstvrelsen

? 6 !o-ER 1998UDSKRIFT

AF

"FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMT

År 1998, de]n 25. februar foretoges på Dommerkontoret i Vordingborg af formanden

for Fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s.2/98 Ansøgning om dispensation fra kirkeomgivel-
sesfredningsdek1aration, tinglyst d. 15/2 1952,
til opførelse af ny 100 m2 stor mandskabsbyg-
ning på matr. nr. 8 f Astrup by, Astrup, til
erstatning for en 47m2 stor bygning.

Der frem1agdes:

brev af9. februar 1998 med bilag fra Storstrøms Amt, natur- og plankontor

tiltrædelseserk1æringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Formanden bemærkede, at arkitekt Peter Bering d. 23/2 1998 telefonisk har oplyst, at den

nye bygning skal placeres samme sted som den nuværende, der følgelig vil blive nedrevet.

Da formanden ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet tilladelse hertil.

Det forudsættes, at de beskyttede stendiger ikke berøres.

Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år, jfr. Naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 3.

Ulf Andersen ,
find.

/pj



Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgø-

relse samt die i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl..

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

~d~

find.

Klage indgir'Vesskriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms Amt, Kirketorvet 16,4760 Vordingborg.

• Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke ud-

nyttes, medlmindre afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt

Vordingborg, den 24. Februar 1998.

Udskrift er sendt til:

l. Stubbekøbing Kommune, 4850 Stubbekøbing

2. Storstrøms Amt, natur- og plankontoret, Parkvej 37,4800 Nykøbing F, j. nr. 8-70-51-391-1-1998

3. Skov- mg Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
4. Danmall"ksNaturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K (+ kopier)

5. Povl Høier, Nykøbingvej 268, 4800 Nykøbing F

6. Verner Larsen, Fanefjordgade 150,4792 Askeby

7. Varrnings Tegnestue ApS, att. Peter Bering, Torvet 23, 4720 Præstø. ,
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