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j . .; l: 20.00-0-,

•
F.P.U. j.nr.: 19-05-1977

•

5,0 190
1:4000

•
Kommune:
Ejerlav
Sogn

Sakskøbing 387
Tårs By
Tårs

Matr ......
Oekl~;Kendelse Ti':.'!l~stato

l a 21/08-1951 7/07-1953
l z,tØ,1" 20/08-1951 16/10-1952
22 a 20/08-1951 13/11-1952
32 a 20/08-1951 18/10-1952
44 °9 gade

med dam 12/09-1951' 13/11-1952,
,

Reg.nr.: 387-5



t
~
\'
\
I,

l
i

~
l

I
It •I'

~
~

r",
ti
til
i'
I

~

~

f,I•
I.

REG. NR. /'ø2~
stempel- 08 seb7r.tr.1 1. h.t. lov 140/1937 § "~e

AIIiIe14 er.

F d· 'Ib d NATURFREDNINGSNÆVNET
1'60 re nlngstl u FOR MARIBO AMTRMD5KREDS
7 JUL 195'.

Undertegnede TaaJ:'a meD1ghed81'8A4 JS&' ,net ........ "'••
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a

af !sars by og sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr, frede som nedenfor anført. ... forbehol4 at
kll'k.min1.sf:eri eta lMClke04else.

~et "beSKrIves sMedeS:

Arealet er bel1.gell4e øst for ~ k1øe oB k1Ike .....
lre4n1Dgen omfatter bele matr.Dr. l a nf811s ~.r4_.4"'8
o'r4Ell)1ac!ø og aeDD es æv ••

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må IlH'~:W;~lIer beplatltes 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, udsalgsst~der. isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Vi iir forbehold~r IJ dog ret til at '.'Ise deleat aet ~ ... anal ~ter
_bedets behov. al las- aet ejes a:t ebe4et oS åc1aiAlobueo az ae-
ni_edez4dn •.

For fredningen kræver Ilingen erstatning,
Vi 5' er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p~ aD w_matr. nr.

l a af faaZ's by sogn,
dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftefs'r.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Ilueoe herred og ~ars menighedsråd,

Kalø ,den zi 8 1951
lobs. Olsen. HaDsliele5. Olut Ødepazl P. lakob •••

lfanD8 Illølle r jD4.
Julie Beske

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredning~tilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

af f.aare by "

i, I
I
I
I

l
f,
•
I

la
08

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.

sogn,

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. 3U11195'_
BlUDeli.1

Kirk_1D1stG'1na 2.koDtozo 2 & 160'
17 OC!. 1952
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Det til tDlCles. at llaZ'WIreDll e frec1D1DS8Ulwa· ti-.,P ....

sem tutatlften4e pi matr.nr., 1 .!at i'Ba~ø "b7OS80.... 1It18_ae
:forbehol41

sl1ænse 4n plgæl!londe arel aIm1D181Z'er •• d ft kim.Uge

1ftlIId1&hecler tJ:af:fer klzkea1n1oter1ett. 40g ener iluthatn .å1eJ'1nS

:fza.frecln1ns .. vnet. a1gørel8e ClI\ Q'plaoer1n&-at 1:t"p1IIser JA PIWSte- I

Blr4ej0r4en OStillige CID sel.e bJ'geplaatD tor u.'" te.. til Vi" b,g-. -
niAgem. skal berqtteø Ul drift_ af pllltlt.~_.~tml... '\11 1:tNg

for »maten ellezo i dn hel. skal t~•• klzkelic. :tonAl.
Kl*_1Il1steriet, 4en 29. ~_1 195'_

P ••• V.
B.B.

K.G. Peder ••
likapø.

1D4ført 1 c1aBbogen for :r:etskre4. nr. 29. $Vak.b ..... _.~. '.

købetad a.v., de 1. JUL 195'
Jqn.tiDsbo8.B4. tsars Bl. l!. AktaSkab B D•• 204•. .

K1zk ..ta1øteriet.
---000-

Hano VOD HoleteSD. I.•......

A:tg1ftl Lov· 14G/37 f g)

§ 1411"2 kr, ~
2 kr. )

aetøkn4a nr. 29
salukø~1.nB kllurta4

Il.a.

, ,.. ",

;

...... ..1. ".'
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2174
QlJllba10lUØlUX
1,.IOV. 1Q52.

UiiClertegnede Taars soprAd ~ kommunens vegne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 44 m.v.

1 h.t. lov 140/1937 I "~e
Anmelder. r I , , .' ;,.., -. , I ,. ,J'"

ol I \ , Lj h ... , L.,/ l . .: j •.... ,J .' _ • I I,.~

FOR MARiBO Ajlo'ITr.AJ:,j)'::;Z~ED;

I I
REG. NR. /~.<o

el
I
I
I

I

~tempel- og aebyrfr1

Fredningstilbud

af 1'aars by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er be1100ende vest 0lJ ~ for ~rs ld.rke 06 ldrkeGlrd.
l:"redninaEJl omfatter dols cadejor4en vest :tor Jd.I'km, 4e1s matr.nr.

44.

Fredningen har følgende omfang: .

Arealerne, må IM~~~ eller beplantes med hØjlvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefoll- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssleder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende,

~mmXftme~ DoS fo1'beholder lIBIl 8141 ret ti1011foran-
dring af eller Ulb7Gfl1DG til DøærencSeb"gn1Dgel" efter behøv' for be-
boeme 1 e3endommØ'l.

F fd' k 'fi,' .or re nmgen ræver _ mgen erstatmng.

Vi :x!f~ er indforstået m~d, at ?venstående fredningstilbud tinglyses på _.i.~atr. nr.

44 og pdejorden af ~rs by og sogn,

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

provsten for. liusS8 herred og 'l'aars menighedsråd.

1nara eosnordd
pr. Saxkjøb1ng

, den 12/9 1951•

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,.
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 44 06 .4e301"4_
af Taars by Taaro sogn,

~xxxftDXXX:xxll!!i.1 xxx~øXUJlJLlillli1dl:lDll:aX .... ~Z
~~ . zjJicM_*i .. u
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 12/U 1952.



Amtsd.det har Godkendt sOØlEtxAde'ts~oranstAen4e tredD1nsa-
tilbtJi.

i

M a. r 1 b o a m t s r A d. døn 23. ok1lobeJ: 1952.

G.I~ 3cbaet:teZ'
est.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 29. Saxkjøb1Da

kfll)otad m.v.. dm 13. flOV.1952.
Lyst.T1n~oG.B4. 1Bars Bl. 44 Akt.Skab C nr. 156.

ft gadejort.

• Buno von Ho1o'te1n • l .
AfG1ftaLov 140/1937 § '3.

2 kr.

Retskreds nZ'. 29
SakskøbinG købstad

m.m.
...-.....---_ .........
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REG. NR. /~.2o
steQpel- OGceb;vrfri 1 h. t. loV'140/1937 § "~e

Anmo14erlrlr'''llnr-~~'",r:'rl,- ..r' l "\J':T
\. • •~ ~"l .......l . " ...) _ j j '.. l L l

2173 Fredningstilbud FOR MARilJO A/Vij:U,,~.i)=;~:~LD:;
13. lOV. 1952.

Undertegnede d!l'dejer lister Ødegaard, faara,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 22 o.

I

,-
I
I,
I

I
i

\

.1 "-.
4

:
I
I

I
I
I

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Aroalet er beliGGende nord for ~IB 1d.rke 06 kirJæa1r4.
Frednineen om1atter en 40 meter bred bræmme uord tor 1d.rke&lr4en
mellæ gArdens nuvlDrEnde bYBJl1ncer 08 pareellen s østuse skel.

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.

Jeg forbeholder mig dog r~t til at bElllltte dele at døt tn4e4. ar_l ve4 en
øVeD'tueltilb7gn1ng til av1sb7gn1ngeme.40g ikke vej.. ....ere en4 15
møte.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

22 af ~rs by og sogn,

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

provsten for lWose
'!bars

herred og menighedsråd.

'I
I

i
t

, den 20/8 19 51.

fil vitterUØled.
J. Emer.

r,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbudr

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 22 a
af 1'aara by ~rD sogn,

af hartkorn: 5 tdr. 4 skp. l fdk. ot alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 45 4 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Freqningsnævnet for Maribo amt, den
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FomnstAen4e :tredr11D8st11bud tll -mødes hezve4 ~ lD1a som ejer'
af matr.nr. 22 a !1'aara1fl.g. skøde l.1st e/g 1952.

Dekl.arationen ilr prioritet op17kkendeus1; de DU pi. ejendommen
1n4førte haJftelser.

Taara, dm 27/10 oktober 1952.

AaB9 Ødeeaard.

TU vit~erli.ghed :

Peter Uieaaard

. Helmer IlmD EIl•

Indført i dacb0GGIltor retokreds nr. 29. SazkjdJins

kBboUld m.v., den 13. november 1952.

Lyst. T1DgboaaBd. ~rs Bl. 22 a Akt:Skab C Dr. 578.
Huno von llolo'te1n. I...•.....

Afgift. Lov 140/1937 § '3.
2 kr.

Retskreds nr. 21.
sakskøbing kd:»sta4

......_---- ...............

l
l,
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stempel- os 8Gbyrtl:1 i
1988
18 OK! 1'52.

h.t. lov 140/19'7 I ".REG. NR. /9~o
Anmelder.

NATU R'FREON I NGSN ÆVN ET,
Fr~dningstilbud 'fOR MARIBO AMTRAAD~;<~EDj

. ,

'Undertegnede 11:1.t Karl Nielsen, llaarø,
tilbyder herved som ejer~a'r. nr.q 1 li:

af 'laara by 08
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført:

sogn,

Arealet beskrives således:

Al:ælet er beligcende s,.y4 fOl" -v.nr. 1 I. Taarø.
FredninGen omfa,tter en 60 meter bred bræmue. a14 tor pntsteBlrc1s-
haven regnet fra dannea sy4116e akøUinle.

el
I
l
!

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.

Jeg forbeholdeunig djJg r?~ til at
X..~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

For fredningen kræver jeg ingen erstatQing.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l ID af 'J!aarS by 1'aal"8 sogn.

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

provsten for
fduose

herred og menighedsråd.

!aars , den 20 le 19 5141

rar161018_.':11 vittorliahed •
J. Dmor.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud~
bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1IS
af by sogn,

af hartkorn: 1 tdr. 4 skp. 2 fdk. 2t alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr ibd. udgør etJff~Iuee=41X.t'. o •

m~e area~s mdtegnet pa vedlagte kort, af hvilket en genpart bediPtenlagt på ~ rus.
Fredningsnævnet for Maribo amt, den



l

i'
! ,~a I['-·1

I
,

I

Indført 1. 4agbogen for ntekl"e4s nr. 29. SUk3øbillø.
:. ~øb8~ m.v., 4811 18 olC~1952.

L,n,tiDa'bOsIB4. tbarø Bl. 12 AktlS.b B DlI. 2'2.
• I ,

Hwlo von HolsWiD. l•••••••••
Afs1fta I4v 140/31 § "~e

2 kr.

nctDkredo nzo. 29
SakGkøbinB 1:Cllbsta4

lII.m.

'.'.



1989
18 OKt 1952.

REG. NR. /~-!O~tenve1.OG aobyrfri 1 ~t. lov 140/1937 § ".
AlUIle14er.

Fredningstilbud NATUR FREDN INGSNÆVNET
FOR MARIBO AMTRAAD5KREPS

Undertegnede . ~Ul~t ra~Hansen. !lDara,
tilbyder herved. som ejer af matr. nr. l • 03 l 18

af Taars by 08
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er beUggmde q4 for Taus k11'b 08 k1rkeølri.
lrec1ni.ngen o~tter' en 60 meter bl'e4 b:rcaae io8QQet tI'a pa:rceUeme
nordlige skel 110 d .4.

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 på min ejendom matr. nr.

l ..og l IB af 1Wirs by!aal'a sogn.

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

provsten for herred og menighedsråd.

, den 20 /8

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1. OC1 •
af 1'aars by ~8

O 1 O 2i
af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. O
M,g3~Mr~ _V.Dr. l •

,
f

sogn,

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
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\

InUøn 1 ~en :fo~ ~etekJ.'edaID'. 28, sa*~.iDB
k.ota4 m.v., 4eIl 18 OD 1952.
~8t.~~4. Taars Bl.l" AktlSlIab • Dr. "'_
, I

Afnst ~(l t1r.\Gbogen to':r .. Y14t &Bg. av.-. 1.. aa ~ !luaoeq
ikke ses at bave t1Dgl1st a4k0ast pi dette _V.Dr ..

lJuDo VOD Ho1s~1D. I•.•.••.

Af61ftl loV'
_ 140/19'.57 § .".

2 kr. Rebkrods ur. 29
sakskøb1DG kabså4

m.ll.
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el
I
I

stempel- og sebJTfr1 1 b. t. lov

I

I

140/1931 § '3~EG. NR. /9~O
Anme14erl

1990.
18 011' 1952. Fredni.ngstilbud

NATU R FR EDN I NGS N /:::'Jr,j r-,' :
FOR MARIBO AMTRAAD~;(RLD,;

Undertegnede socnor44sfo1"liJa.nd Johs. Holm. Taars.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 32 'a

af Taars by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor ljnført.

sogn,

Arealet beskrives således:

I
I
i
I
I

el
I

f

Arealet er be11geende nord for 23ars k1rko og k1rkGGAl"4.
hedn1n8en omjhUer en 40 meter bre4 b1'Slllllle regnet ba parce11en8
S1ds14e 1 k1rkØGlrdens bredde.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med hØjlvoksende 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 på min ejendom matr. nr.'2 a af 1'aars by faara sogn.

v et
k
I,

l,
\',
1,
~
\

f
I,
l,
~

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

provsten for liusee herred og menighedsråd.!raars

, den 20/ a 19 51 ..

fil vi 'tterlighed I Jobs. 1blm"
J. l!lmer.

fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. ok1Obezo1952.

e B~~

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredning;tiIbud~
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. '2 a
af 1bara by Taaft sogn,

af hartkorn: O tdr. 6 skp. , fdk. O alb,. hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 1., ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagle kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

j'



Indført 1 dasboG(mfor retokredo nr. 29. Sask3øb1DB
kØbstad m.v., den 18 on 1952.
Lyst. T1nGbOS.Bd. -.al'S Bl. 32 &. Akt.Skab A nr. 101.

Huno"von liolstøin. I••....•.

A fg1ft I

tov 140/37 § 33.
2 kr.

Retskreds nr. 29
Sfiliakøbi.nG købstad

m.m.
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REG. NR. /~.I~

stempel.., oGøøbntri 1. h.t. lov 140/19'1 I "~t
1981 Aamø1d.,.
18 OU 1952 Fredningstilbud

• • . NATURFRfDN INGSNÆVN ET
• < FOR MARIBO AMTRAAD';XREDS

Undertegnede
tilbyder herved som ejePw:mttr~~ Roeaem-x.ala, Oreb~.

!&ara kirke
af by
at lade nedennæv~Al af ovennævnte matr. nr. frede som neMfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet ør bøllooendø .. den '1.stUe- 8114. al taue Jdmslr4 08
benTtt8B SOJD parkor:l.qøp1a4a.

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,
teJefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller. andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg fer8eftehler mig øeg ret til Ilt
XJaØ[XXXXXXxøxXUXXXXXXX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. k1 rken
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på mig e,je~Q.lD,'·...~r pr

..af- by :u:as"&'lZl~.
U 2. lDaro OS

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

provsten for herred og menighedsråd.
lluøoe

Tun

til v1.tter11øb84'
J. Bxmn:.

, den /
208

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på ~lIotF, AF.

~ ~ xxxxrxx 'laa1'8 Jd.1"ke
XXX JCDX

;
f

af hartkorn. tdG ikp 'd)e, elh.t h .i1ket matt. nr. i fOl bin
~1.~XX·.CØl3X'Ø1"'DI"I.C •••• UX""'U..q~.
.""R'I~s indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bed~lWIlriACWrtA.X.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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Faaro By 02SdgTU
ff lL6.5~ fferrelZ'r
./"Laribo ArnLJ .
.Efter eruAO?~ a;f dcdriÆeLk,.arteb. .

I

De 1 h.t. tilbud af 20/8-1951 fit metre nr. lJ.,11.~!.:281:0'.",l
32!!,at Taars .BYt a.f 21/8-1951 $.f _tr. nr. l! 1bd. Ølt, .t' ",,:
12/9-1951 at matr. nr. 44 og gaden 1bd'. med fredltln .......
vltut sikrede arealer er på "dette kort Viet a.d ~å .•kr4~-'
ring.
Maribo 1 ju11 1952~

, ,
4:/r'-OOO~ ----_...:.-.-----
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Afgørelser - Reg. nr.: 01920.00

Dispensationer i perioden: 10-07-1992
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for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

• Ar 1992 den 10. jUll kl. 1500 holdt Frednlngsnævnet for•• Storstrøms amts sydllge Frednlngskreds møde på dommerkontoret 1

Nykøblng F.

Tll stede var formanden, dommer S. Aa. Feler, Nykøbing F.

Som sekretær fungerede Steen Steensen.
Der foretoges:

F.S. 29/1992. Ansøgnlng om dispensatlon fra

den på ejendommen tlnglyste deklaratlon

om klrkefredning til opførelse af en

carport med redskabsrum på matr.nr. 44
Tårs by, Tårs.

Der foretoges:

l. Ansøgning med tilhørende bilag fra Ib Lyck Hansen, fremsendt

tll nævnet ved skrivelse af 24. marts 1992 fra Sakskøbing

kommune. Ansøgningen er forsynet med påtegning af 25. marts 1992

fra Storstrøms amts landskabskontor, der anbefaler, at dispensatlon
meddeles.

2. Skrlvelse af 15. april 1992 fra Tårs menighedsråd, der lngen

lndvendlnger har mod det ansøgte.

3. Påtegnlngsskrivelse af 6. april 1992 fra Lolland østre provstl,

der lkke vil udtale sig mod det ansøgte .
..lilinmil)isteciet. l f
'l 4. ~Krlve se a
,.'\.01/- og NaturstYl'e.isen

AP J.nr. SN 'Qr~&OQ:) ~
Akt. nr. :2...-

15. junl 1992 fra Danmarks Naturfredningsforening,

.... ' ilC'"
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der intet har at indvende mod det ansøgte.
5. Skrivelse af 22. juni 1992 fra formanden tIl nævnsmedlemmerne,

fuldmægtIg Egon Hansen og fuldmægtIg Niels Boye Bonefeld, med

påtegnInger af henholdsvis 26.- og 30. juni 1992 fra disse, der

tiltræder, at der meddeles dispensation.

Nævnet meddelte herefter dispensation fra den på ejendommen

tinglyste deklaration om kirke frednIng til opførelse af en carport

med redskabsrum på matr.nr. 44 Tårs by, Tårs, i overensstemmelse

med det revIderede projekt, som er modtaget af nævnet ved Sakskøbing
4t kommunes skrivelse af 24. marts 1992.

e
e

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

S. Aa. FeIer.
ModtPlQet I

SI<ov- og Narurslyrelsen

Fremsendes tIl Skov- og Naturstyrelsen, Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm,
Idet udskrIftens rIgtIghed bekræftes og med bemærknIng, at nævnets

afgørelse Inden 4 uger efter denne skrivelses modtagelse kan Ind-

brInges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,

af ansøger samt de l naturfrednIngslovens § 58 nævnte myndIghederti m.fl. En tIlladelse kan Ikke udnyttes før udløbet af klagefrIsten.
Er klage Iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den

opretholdes af Overfredningsnævnet. TIlladelsen bortfalder,

såfremt den Ikke er udnyttet Inden 5 år fra dens meddelelse.

FrednIngsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,
Nykøbing F., den 15. jUlI 1992.

S. Aa. FeIer
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