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NOV. 1952.
2166 Fredningstilbud

. . .
fru. Altta Fommer og ~"tetælle

Undertegnede g{1r~tcjoi' Ji':l;·c::'oril.:...l::n:'.r.:o!', . Go1stcd,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1.•. 'J. o~ 4 f

af GodGtotl by ae.;
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således;

Ar~'"l.lot ar beli;3bCi:Kh; vmt·t. nm:d o,:; ont fOl' G-ods't;o(1~~.l'Iæog k1rke-
gfl.rd.
Frol1nin.can oofattcr en bl"a:m10 rll 00 motero bredte mod "st oe; noret 0E
modvest bearænset af skellet mod mt1tr.nr. 'a

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplante s 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 ret til at OlJføre et baboolseahuo llA det fredede areal
l'et for kirken, dOGslle4eo, at hUset ikke må lææes k1rkea'rden og
ve3en mod syd næmere and 20 meter.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

4 GI. og 4 f af ~odstel1 by u'odGted sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for :.Iu 030

\fd\ Gtad , denlB 8

Dodstcd.

19!jl.
A 1mB POllUner

Fr. POM,lO r.

herred og menighedsråd.

til vitterliehed;
S. Kli tca.:;;.rdJ,,;;.'at. em. Er1k Anderoon.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4. o. OG 4 f
af ~o1r..ri,;Ot1 by [;()<1;,to:l sogn.

h k 6 td 6 k 2 f'dk. l Ib h...oJ.Ir. •af art orn: O r. O s p. . O lit" a ·X!L~~~~~~~~ -t.....~"-'X
x~m~bm!.~tX!lt· mr:.tr.nr, 4 So x:iUd· udgør et landbrug.

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet fOr Maribo amt, den



Indført i JnabosEJ'l for retokredoa.ult nr. 29, UaxltJøbing.
købstad m.v., den 1'. NOV, 1952.
Lyot.T:i.nnborunl1. H J\l. 15 f\kt .nkab A nr. 16!,.
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Ierræ.rvc:/ .
Oods tedBy oy $o:;n/,
HlLS"~ Herrd,
Haribo /im..6.
E/ter ~ Ko/'i-ey d~ikdk.o,..i~6
De 1 h. t. tilbud at 18/8-19'1 at matr. nr. 4a og 4t af
Godated By me6 tredaingaser.ttut eikrede arealer er på
d.t'_ ko:r-t'ri.t lØd ahl sU&ver~.
Maribo t
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.. UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

Ar 1993 den 31. marts foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af
formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 9/93 Ansøgning om etablering af parkeringsplads på
matr.nr. 4 a og 4 f Godsted by, Godsted ved
Godsted Kirke, hvilke ejendomme er fredet ved
deklaration tinglyst den 13/11 1952 .

• Der fremlagdes:

Erklæring af 10/3 1993 fra landskabskontoret vedlagt ansøgning med
bilag.

- Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Formanden bemærkede, at landinspektørkontoret har oplyst, at parke-
ringspladsen skal ligge på delareal 4 af matr.nr. 4 a og på delare-
al 2 af matr.nr. 4 f.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, godkendte
.. nævnet, at der på ovennævnte delareal af matr.nr. 4 a og 4 f Godsted

by, Godsted anlægges parkeringsplads.

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

Ulf Andersen.
fmd. /sh
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