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OVERFREDNI~SNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------- - .--.---. -- .--. - -- --- --. ----. - ----

Asr 1944, den 7 .Oktober, afsagde Overfredningsnævnet p88
Grundlsg af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 575/1944 angaaende Fredning sf Matr.Nr. 2e af Pederstrup
By, Mogenstrup Sogn~

Naturfredningsnæ~et for Præetø Amtsrsadskreds har i Hen-
hold til Naturfredningslovens § 19, 3.Stk., forelagt OverfrednIngs-
nævnet en af Nævnet den 27.Marts 1944 i Sagen afssgt Kende1n,.hvor-
ved der er p88legt den nævnte Ejendom en nærmere. angivet Frednings-
servitut •

Pasteleret er tillagt Naturfredningsnævnet for Præstø
Amtsraqdskreds, Menlghedsraadet for Mogenstrup Sogn og Danmarks
Naturfredningsforening hver for sig eller i ForenIng.

I Erstatning er der tIllagt Ejendommens Ejer, Ringer og
Graver Johannes Østerlund, 1200 Kr., der skal udredes med Halvdelen
af statskassen og Halvdelen af Amtsfonden.

Overfredningsnævnet har den 17.August 1944 beslgtlget det
fredede Areal og forhandlet med Ejeren og dennes Sagfører. Ved Be-
slgtlgelsen viste det sig, at Ejeren, der nu er boende 1 et HUl
11ge ved Mogenstrup Kirke paa Matr.Nr. 3s af Mogenstrup 51 og Sogn.
paa denne Ejendom lige ud imo~ Amtsvej.n, som fører forbi, havde op-
stillet en uskøn og skæmmend. Is-Kiosk.

Over fredningsnævnet vedtog et stadfæste Nævnets Kendelse
pes Vl1ksar. at den nævnte Kiosk fjernes, og at ingen Kiosk genan-
bringes paa nog~n ef de nævnte Ejendomme uden Tilladelse fra Ne-
turfredningsnævnet for præstø Amtsra8dskreds. som i sss Tilfælde
tillige træffer Bestemmelse om Kloskens Udseende og Stedet for An-
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bringelIen. Det tilkendggavel derh08 Ejeren, et Halvdelen et
Erstetningen tørst vilde blive udbet8lt~ near det var godt-
gjort, st oftnævnte Kiosk var tje met.

T h 1 b e e t e m m e s;
I

Den a t Neturtredni ng snævnet- tor Preeøtø Amt eread skred.
den 27.Mart. 1944 atsagte Kendelse engeeende Fredning et Metr.
Nr. 2e at Pederltrup By, Mogenstrup Sogn, .tedtæøtes pes det

foran'sntarte Vilkesr.
At Erltatnlngen, 1200 xr. udbetalel strek. etter

Atsigelsen et Overtrednlngsnævnetl Kendel ..- 600 Kr .',med.ruI'den
resterende Halvdel t~8t kommer til Udbetaling, nesr det er

.;\ godtgjort, .at .den toren nævnte Kiosk er fjernet. Er.statnlng.-'
beløbene ken efter Ejerens Ud.egn udbetslssl tilthanø"Sagtør,el',
Sa'gtører_Cleusen 1 Næstved., , i i ,I
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ForhEwdlingsprotokolL.:n for .t'redllingi.iflc..,v1l0t for Pr:.;.;stø Amtsraudsl,:reds

ni'

1~t'~i~,~
I"

.. i 'J~'$.
1~'

1

l -~.

Aar 1')44 lien 27. ilurts bltJv ~f Naturfrednin(jsn!:l.;vnet for

l'}'c..,stø Ar.ltsruLt,lskreds i Sag J .1.r.'1/1943 afsagt sBulydende

I~" n cl c l s e:

Ved Jkl'ivelfJe uf 21. j,aL'ts 1943 til rJaturfredningsn!.!vvllet

lunJ, !"ouen<3t up, o.,! lh.spe".sution Ira llatLlri'redningslovens J 25 i

I '~o'" J\nledning al, O1thån ",gtede LI t ovfore et J3eboelseshus paa en uf J1:-:!Jl

II :f"~......,",~.;,l
i! )' købt Purcel af Lutr. ilr. 2a l'eu~rstrup, ",logenstrup Sogn, beli/;gelJde

\ t "; ,
I·';;'·"·~';~

i :";~;:i(:i 1# umiddelbart op til 1.1OLon;.;trup Kirke o~ KirkeiY1JrJ o,~ indellfor )00

"
',j '1f;1'f'~~;~":~ ~; l ,~i~:·:.·~':l:;'t l'.;.:lter fra den ved 11:,;v!lets KOl,deLe af 16. Juli 1941 fredede I.ioeen-

, ! I\,·:·f:>ll:: strup Kirl:eslwv, ,-atr. in'. 7a af l'ede.'strup, f,logenstrupSJgn.

: l, ~~,l:-,:,~)\i,.,.:';',: t
, 1\ ' Unuer Sagen k1r ])aJllrlarks Naturfredningsforening i ll"nholtl
! t. '~J, '.?,.l.. '"., ~ ..

, :.. \\ \~ ~ f.. '..:~,~):,:; , til lIaturfredlJin~;slov8nG .] l b8g~rt illddraget JpørgswQc.,let Ol/lv'or-
~,\,•.I~"'.~

I ~l~t~:.,'. buJ r/lod Jebygt:.~else ,:f hele den uf ";Dterluntl købte GrunJ. lor at be-
\l'.,,;..'>.~],t !SI , lrrf!;-"I vare Stedet~J L.tndskaLJeligc l(urL.kter, sauledes at l. ogenstrup Kirk8

;., ,

_! I

Untl,,}Yde }'orklllJlj.nCt:l', der derved opstod, er RinGer og

Graver J ohunnes ~c; t erlunLl overfor .Je:tl1rllurl{sNaturfredningsforenins

ind,jUClet pcW, ut der moLilJusselllle .r:.:rstatning pao.h.;gges hans Ejendom

der nu ved Jkrivelse ~f 9. Vebruar 1944 fra Ministeriet for ~andbruJ

og ,b'isL.el'i <..lr,nuLl'il:.ulel'"t Ul!tler Lutl'. l'lr. 2e af l'ederstrup, 03 3~';.:vl(

sat for l1<lrtkorn 3 :i!'d];:.O AlL., l'ul~onJ.:l .I!'orpliGtelser:

L

Arealet wa~ ikke yderligere udst~kkes.

2.

l?aa 1..re0118t UlaG. l.un 0lli'..:lreS l Hus, placeret i Areale ts

nordlige .],,1.

3.

lIw:;et ",kal v·",re e "n l <J..nge t , crlmdmuret, 03 Facaderne okal

hviJlmlkes, l'u:~et 81~clllhkkeG 113d rulle Villgetep,lsten. Cementsten maL



•

ikke anvendes. - Eventuelt Udhus skal opføres paa tilsvarende Maade.
4.

Saavel 'regninger til Stuehus som Udhus samt Bygningernes
Placering skal dodkendes bf Naturfredninssnwvnet efter indhentet
Udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

5. . I,
I
l

Al anden Bebyggelse Gamt Opstilling /:ifBoder, l\iaster,Pla...

kater og andre Indretninc;er, som kan virke skæmmende, er ikke til"'!'
ladt.

6.
Paa Arealet maa ikke yderligere foretages Plantning

Tr~er eller større Buske, som kan hindre den frie Udsigt mod
over Arealet. Den ek::;isterenJeBevoksning maa stadig holdes
langt nede, ut den frie Udsigt til Kirken bevares. - Plantning af
Tr~er og større Buske maC! ikke foretages imellem Landevejen og
Linie trukket i Forl~n8else åf Kirkegaardens sydlige Mur.

7.

120 cm

-,
;,", ".,Hegning af Arealet Ctlaakun ske med Traadhegn ikke over~'.

højt - eventuelt i Porbindel se med levende Hegn i samme I{0'~~·'·'..., .
----- f, ..

Naturfredningsnb;;vnet for l'ræstø Amtsraadskreds kan gOd:' I
ikende den mellem Johannes IJsterlund og Danmarks Naturfrednings-\

forening indgaaede Overerwkorast, og fastsætter den Østerlund i A:n~:',!l,,~fl;
..b·ii, .....~·4.'t.j

ledning af .I!'rednineentilkommende Brstatning til 1.200 Kr., der Ud~"'~if'
redes med lla1vdelen af Statskassen og Halvdelen af Amtsfonden.

,
Denne Kendelse tin[ilyses paa Johannes 0sterlunds Ejendom,

Matr. Nr. 2e Pederstrup, Mogenstrup Sogn, saaled~s at Paataleretten '
"tilkommer Naturfredningsn'dovnet for Pr'Xstø Amtsraadskreds, Menighe da .. '

råadet for Uogenstrup Sogn oC DanmarIes Naturfredningsforaning hver
for sig eller i Forening.

T h i e r a C t e s :
Ejendommen Matr. Nr. 2e af Pederstrup By, Mogenstrup Sogn,

paalægses Fredningsservitut i Overensstewnelse med ovenstaaende •
.B'or:J!'rednin~entilll,.,ggesdervJohamles Østerlund 1 Erstat-

ning 1.200 Kr., ddr udredes LIed llalvdelcn af Jtatslcassen og Halv-



delen af Amtsfonden.
At el:, erkolllme w1cler Adf ~rt.l af t er Loven.

l:. Knurlsen A. r. E[11l8 811



Fredningsgrænser:
sammenfaldende med $kel

... T'

Ikke ~ammt'nlaJdt'"de med Skel ---

l'7o.geosfrup
70- \Fr,d:",.

_ _ r.1 Hø9~n.
_ - Sfrup

~ .~••- .
dl- -i!'

"'_ 6]-

T~rrain al

Peders/rup By
Sogn: 1'705''''/1.5 Irvp

Herred: l7om/ller

Amt: p/'CC'st'c'-

L'dfærdi~t'1 i OK~ober/1.}/:5
Direktoratet for _\\atrikulsvæ~ent't

-~~~-I: - ......•
IMaa/~.sfokaforho/a /.#,000
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Anm:
Matr. nr.

Nnt.m1'rAdnlngsnævnet 1h r
Præsf,ijAmtsraadskred~:

Stempclfri i h. t. § 33
i lov nf. 140 7/5-1937..

b. k l. r a '·1 o ..

OM.n aul&JlMa1'44 rOIr ...... ...., ........... la......

ø"ø , blItC a1 kir '.I'1•• appnlleU.. ti. at a.
........ Ida- tU,_rua•• J øtl'. U'. -. .. JA ... -
.,....._ ,.... l••••

H. .3 _ ~. 41'1 - YbD - ........ ,t ilt. l .. t .Uel' " Uaa Da til .......
to 'th. lUk• .n••kin_bO..iII'U"'_- .. bil••• pJ,u". ,. ae, at .....
'Ul .. fa WIlP til'k •• 1 utøtnt .....
UU ~ .... J u. _
..... , ' '\aU8er. t.l.,. l .. tdel ' __ .

'~a•• tø .~ _._ .. k1* _ter Uc,a.

.................... "MdV, b .,... ' ..........

__ ae••• t.'''l •••1E.aM4-.tontll' ..
... ISOStiU ••• ;U'U1qu.. al .. eue1t kI._.

a......... ""Ud .. ~.~~« .... ~ ••• Ol

• "1__ •••SD"'''U" ••.."...n. "'I' 4. "nellee .... :1.......

,Nt kUJln1lde'el'1•• ,.oc .t.u lØbet •• U'~ ,. ,....

al ., •• t••ma atnJ,aee.l"SJla .t 'btP..... " oa UUla. _
••1••_..",1_. tø .1 .

'--"1!iii tiiii ... l.., t t1U. " .,- •..-t .
...... at Jd.Øe.ll4 , ."..tMU .......

.u..... "_ 1M, " 'tl"ad "W ...

...".t .t kS~.U&.atl••• tRU_ t1a4•• WCd_ ....

,,~e at t~ t"""'I1.... ~~Pr."al Mtal'l4.kNCl••

•
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'01' 11" kNY .. ue- eø-w.,.
ø-.l.eJ'.twa 1:1' ' tOI1 hIN ..... d ........

~ _ .. tilte.., 1a. " .Jea4n i ..

....',,''''l••r .... U' •.u t.~fHtlu41Ce .j .... af .J ..

.., .. "III"•• tt .. lIøt".A atel" ... "'ln t. Mal",,,,,, ••,.
l
I
I I

I

o. r. h_ ••

o.rW.1I••
n.la ......

80ft. lfaaa.

ko..& ..... tAela

, r') De, UltN4 .... , ........ 4. deklal'aUoa Uac~ ... a.
'- 'I

I , (l" ....,1 .... UfteA4......... _.., kirke U1lleNet. e~.. --.I :.~ _tJo. u. 11. .. , J. 1Io&-tn» 1», 0& ....
t , ~r~

.. .,
,>

f••• 'f •

e, '

....
tIIaImu Eroe

~Urkea1a1.'.rt."fk ... •

i r":"l
I,

e j :

•I .

Patl.. tloa. ao4tee•• oc aodk.u..
"aturlhuJujugblJæ~u~ttbr , d_ l ~ I' j''/.
Pre;te Amtsraadskred~

..,
r

Afskriftens. 'r:i,gtighec1 bekræftes •

I
• "J
i,_· ..... ,~
: ~

N8tur1'redningsmø,net fb~ den J...febre 1954.
Præstø Amts~d 7

~ Hay-~chmidt. ~
-'.
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Anmelder:
l ~"I ...... ~t"'~,.~~.':

,. '" I: •
, ., ,.Oa4o~0J'4t:l~re.l

..tander .J.rlaUC_t
'I , . .

.GSP."N' '" 0i 8010

• t 'Nntnrf'redningsnæviiet' 'Ybr
Præstø Amtsraadskreds.

,.
~ v < , ,

• J

'Stempelfri i h. t. §33
i lov nr. 140 af 7/5-19.37-

KBtlIil';LSIl:

afsagt den 14. dec. 1953
anale4_ tJ'.dD1D1.• t aa4-30" Y.4 !CO& •• 'rup kirk ••

\ • '1,0 '. ", •
.. lo

Ve4 UOS8aatrQP kirke 81' bella&end. e' ,.4.'orA ••w..l .... 1'

.~.rlaQSe' 1I0Seu1iNP b7 08 80&n. Gad.Jord ••r .. l ... er ot .. , JI.
•' '., kori •. _. er,lia4t:ord1S_. at lanc11napek~J" J1Ual 1r~.l.eA at W.. t-

.ed, Ol sOD,vil var. Bt vedheft. eD atakrttt at n...eren4~ ~...
f ,l ..

• ela.. J

,o.4830r4e.r"1.' eaek •• tr.4e' aI184e •• AI'~.l.' al lkke '.bl&-
• I l

se. 06p4 areale' al ikte aabr1q••,tna.tol'Uto"t10D.r, ".1..
tOA-Oi".i~~~at~~J,~j;O\'1.~ C bor' •• ' tn -a. '11'~~ell. bNC ua.
van41..... ter)•.ekar~, Dda.laGst.der, lsboder, '.bo.l •••• osa. Ol
senø'ende 101l.tter fredn1quliiVnø,. opt.".lea el' e.... en.4e....

roal., .. ikke 'o,laDte. pi .n eldcm.4., tit 114.1&'_ tl1 Ol In

Hogen.'rup klrk. 0i klrke&lr4 .t'or tre4nlD68D8Vn.'. opt.".l ••
lndøkl'amk.. i •••entU .. "nd. PA.areel.' al ikke SN••• 11'U. 1'A

areal.' al ikke dr1ve. no,en Ylrkoomht4. eos •• d 1'", 8t.~.ilde

lua' e118r p' anden mAd, kan vare tl1 ulempe tor Køcon.'rup kirke

0& klrkealrd. PatalereitleD har Daturtr84nln&nae9n.' tor Pr.øtl•
......r4dokr.dø 0& MoaOl1etNP aOD1&he4srAd.

Den 14. '4eo..ber 19~3bar tre4n1D4~DæYft., afholdt ••4e ... Mo-
loa.'np kirke, hvonU. ladtaldel._ er ake' .,04 betg4 •• rel•• S.

Ot.t.'14 .. 4. u. 206 tor dell3. 4••• , 1 ••• ' •• 4 Ud_do u. a83 to.
4_ 2. 4••• 0& 1 SJ'4.~oilllanc18 Uoolal-Deaaokl'at 1lI'. 281 tor 4. I.

4 ...., hyol"hOI 801n_p ....ltø, 'BOperAd..' oø aGa'81"A4.'Ol'8I1r.kU,
indkaldte.

]
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tit
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M04 tr.4ø.1~lID er ikke fremsat indsi5else.

Da tl'eclD1na8n et aadeJoNsereel.' ek.Jln••• , vwre at ...
•• :Ul, ~."'4a1A& fol' at _1kl".Ud.1g~entil oa tn .ollu'n,
Urk. 0IA"flt.".... '111 adeJordeANale', S henhold til l' 1 OS
II l .':1 J. ,.. ... . •

lJ/;,. ..J.ø' .__..• tvh.4a1Dg nr. 140 ar 7/')" 1937 v.e a' fn4_ eoe

t01'1Ul ant.n, 40S ., 4eft ,8CSe301'4, •• er lA44raae' IID4el' .. ,,.

IU". ~ ,4.frees•• pi a_. dde, 80. 4.' esen~U.I._tr. 111'.

)! .1' tre4., 1 bcnho14 *11 aeklafa'~OAt uf.'ed' at .eD1shede-. '

d4_* for Koa8netn, IOp. .'

" •• r o•• "'lIDdl&hectel"nevil cler 1k.ke vue at be'ale II".U'-

1111&&for fredrdcgen.

,\

'I

• I

.b • I t ••••••

De, toren odalldlc4ø .ees_Jord.oreal v.4 ~lo4.n.tru.p kir,..,

... t..... ao.·'ol''' aat.r'.·
I ", • .1 .,,; ... d. !I, ,\

JolUI. XJ't.totte""Jh
o .. t , .... ~ , I J.

A". Re....
.. .... '''',w,

I. • ) .t.. ~ .... l \ ", ...".>4 t'>~!
Afskriftens rietighed bekr~ftes.

;Naturfredningsnævnet lbr ' \. I.'" ,.' II\" ,

Præstø AmtsrcS.adskreds ' den 1.. oktobe,r 1954. :".-.: ...
~ ) ;;' t J *' ,. ~ U I~ , • "'.... ~ ·'\i.,J'H )

~. ~a-LLL~..t y'/ ~ ;<::-, -c .."" ,I,. .(;-, Hay-Schniidt. . I ;....... ".-.

IN' ~', i '

,.ll;> '11>00 \~ ..... ~l~ •• ,~~·"

)l' \

to 1.. I ...

,I. /.

,
• \,1.. ...

. / .. ~:
for

t1 t •• '
\ ..

.' " \

I
,.\ ::: l'I • "I. '
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KlrKesko\len. mo~r.nr. 7Q" f'ederstrup,
~r "otul""tred~ ,,~d l<endelsft at l6y'., lofL.i

Terræn ved

fv/ogensfrup forKe
Præsf~ om,.

lJe med røar skrove~ arealer er J.;/rk~;J7?ac"
veG dek arolton::r mt:rls ael rne::1 0'd farve 0f791V-
f7~ QOa~J0'"'(150~ol~r /ra7~rveG kenoelse o.t"- , ,
/4//2 /'753



RE6. NR.
9/j

j A.FSKRIFT

1,'.\ \ v ,; l. ,i . ..,.
Matr. nr. 5~ Mogenstrup
by og sogn

OP~IÆVET
• .. c. i. ~'\} l

r. ~,.l ,,' I. ~. ! \ • • .' l 1.1 I~ L \1 ,1 •• Iv •

,
J • ~ l .. l ~:.'lt: .:J 'l c I 'l

~" .'.l.~ .'.J ...:'

~I" ..'.iJoy c. 140 ' • .., ..
Nattr ...dnlfttt __ · . ."
Pre,"", ·'t$r l .. , .•.. I

Domnl'ol .. OIIc.art1l dlq •

."-
I

D • k l • 1"'. -C- 1"1) a.

• - ...

..

,r'"..
b ..e.......... ~~~II~~ ... ~l~...l.~.,~.~...".at __ ~

kRYeI tor a1C 0& .~.~tUc~~.eJ~:r:•. ~i ~~f'J ~~,i Sl ae S.!.
1I0C.utn. "7 Olaop. at ~ k-ltOlIm.J. ·,~It.al al).

I I I" 1J I

. OS'2 tft.· l*'al~.I;at 11••• _Vt" R.··. :treteii .tIll......
EJ_o_u III. ikk. - 7.... udUcen ... Mt 'b.bo.J,.,....

kø UJ. .. t 11.· o, Uua.zoeD4. uIllu. Sld._ -.e.., la.
III. ikke ake· ~ lb'tb1D&aJlftDete ·,odken4el.e af "."l"el ..
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el Indført i dagbogen for retskreds nr. 21, Neetved

købstad m.v., den 22. sept. 1955 . ,.) l'.'.~vll

.,)\' .t.l?')
Lyst. Tingbog. nr. 14. Akt. Skab B. nr. 664
Lyst p~ matr. nr. 5~ Mogenstrup by og sogn
af hartkorn 1 skp. 1 fdk. oi a1b., da. .
matr. nr. 5~ er udgået af matriklen.
Ma tr. nr. ~W~Rt!1t.t~tJl~p~d ~ t ",..i' I~:>":/U')~
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Matr. nr. 4-a, 5-a og 5-b
Mogenstrup by og sogn

a~kf1?/
Advokaterne

JØl

Landsrelssagf0rer

SVEND JØRGENSEN
Advolc.at

30m led i aftale r;1ec'fredl'linesnævnet for Storstrøms amts nordl ~~Qr~stved t-i),
r.in:;skreds,bY'_li:1viklingsudvalgetfor !lærstved-eEnenog frednir'csfllan'.ld- 'I

o O 5 2 5 ri * 1 3. t iAJ 1g 7 1
D S K L A R /J.. T T o []

v~!sp~ for StorGt~0ms ant o~ en saMlet plan for udnyttelse ae bebygcel-
se ['f "'2E'ncio':'':1en,ner best&r af matr.nr.e 4.::., 7 ~ ae; 5 'o af ;'loc;enstrup
b:' o:; SOG;) , ti11[1:'fSPSn2\ l:æV!lte!"1n.tr.nr.e(el]cr mRtr.f1r.e, der nelt el-
ler delvis mAtte blive udstykket frn disse) følgende deklaration ••

,
.L.

tit Det pi vedhæftede pla~ med bogstavet A betegnede areal, der udgør den
sydøstligste del af matr.nr. 5 b, norcløst for Nogenstrup kirke, stort

? -ca. 6.200 m-, fredes således: Arealet skal beplantes og vtdligeholdes
i overensstemmelse med en plan, godkendt af fredningsplanudvalget. Der
må ikke på arealet anbringes bygninger ~f neger- art, herunder skure, bo-
der, beboelsesvogne, master og lignende. Enhver form for parkering, op-
lag, henkastning af affald m.v. er forbudt. Ændringer i terrænet, her-
under grus- og stengravning er forbudt •

...,
t:. •••,-

•
på arealet vest for det under pur~t l nævnte areal (på planen mærket B),
der består af de sydlige dele af matr.nr.e 4~, 7 ~ og 5~, stort ca.
h 2 o.500 m , og som ligger umiddelbart nord for matr.nr.e 5 i og 5 L, ma
kun ske bebYGgelse med en kontorbygning, eventuelt kombineret med be-
boelse for en familie eller indrettet alene som eenfamiliehus. Den på-
tænkte bygning ka~ ikke erstattes ved indretning af kontor eller even-
tuel beboelse andetsteds på den samlede ejendom.

~"":....
Bygningen skal være i en etage og med fladt tag.

2Det bebyggede areal må maximalt udgøre 600 m •

Bygningen skal placeres således på grunden, at. de på planen viste be-
plantningsarealer ikke berøres.

5art)le t A qG, BDeklarationen er ikke til hinder for en/udstykning af areal Ipa betingel-
se af, at arealet stedse har samme ejer som den resterende del af ejendom-



•e
•

I, områderne A og B's benyttelse,
men, samt at de for .llX.~3:~Abyr;Gelse og beplantninG. (j fr. ner.erfor).
i nærværende deklaration fastsatte bestemMPlser fortSilt p:'ihvi.lerde:: uc:-

sty~<edc ejenoom.

~dringer nf b~'Gnincens størrclRE' o~:<"!l1vcndclsei forhold til cC't r';
plnner. viste skal godkendes af fredni.nrsnæv~et.

ve;l resterer.de del af ejendommer., mærket C, beliggende nord for .::realer-
:'.ei. oe B 1'1& ar.vendes til fabrik(1.tion,men kun af en art, 6.er Rvarer til
Qer., der nu ved deklarationens' udstedelse drives 3f ~/SLov 3etor., OG så-
lede8 ikk.e i omgi velsesh~!giejnis!<henseenrle er til stør!":'cene 8:1d :"./8 Lov
3eto:""s nuv:-erendevirksoMhed. (freMstillinc ef betoneler.1entcY').

F~ erealet m~ kun opføres bygninGer o~ anlæc som an~ivet p1 ~lanen. Der
m2~ s&leåes ikke opføres kontor el18r beboelse jfr. pkt. 2. ~'ornødne

trans~ortspor kan anlægges. Den resterende del af arealet rr.åkun an-
vendes sa~ angjvet.

~øjden af de enkelte bYGninger må i forhold til planeret ter~n ikke
overstige:

a. produktionshallen q r.1
b. betonbl~~der l? m

L. •

.3k~nterne i forhold ti1. det omgi V:le :er~n skal neve et
nojst 1:1 (d.v.s. o

n"..... '......

s~1.edes som vist p! planen, skal ske efter en af fredni~Gsplanudvalget
godkendt beplantningspla~.

3cplantningen skal for område A og B's vedkommende foretaces senest med
udgangen af 1972, for område C's vedkoMmenrle skal den ~re foretaeet i
ta~t med retableringen oe udbyenineen af området. Dp.n tilsietede ordning
af området og mulig tilplantning pobegyndes straks. Beplnr.tningen skal
holdes forsvarligt vedlige.
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/e / i~ærværende deklClrRtio'1 sk~l lyses servitutstiftencle p;~

r,
/ .

forud for panteuælr..

Tidlicere deklE1r03.tion lyst 2.:'. spptember F)C'5 !lil ["13'.:.1'. nr. e :: .s. OEj~i~ (nu-

værende rnatr.;.r. 5.!?) E1filosenstrup by of; sOGn o!,!:<eveso: nflYGes samtidir;

med nær,~rende dcklarntions tin~lysnin~.

6.
Påtaleret i her~old til deklArationen har hver for siG fre~~inGsnævnet

for Storstrcms ounts nordliGe frednincskreos, oG fred!",incspla.'1udvalc:et for

Storstrøms amt sa~t for så vidt ancår bestemmelsen i ~ 3 ctY.. l bJ~dvik-

lingsudvalget for r~stved-egnen.

_Næetved, den "2..3. februar l~
A/S LO~ /_ ~:J

«' ,~~ \--.5. _-.t'el ~en .

e
•e

fe ~l~ - tL/_~~
'\xel He 'r!J.ø:t1;-

....JDer meddeles samtidig samtykke ti , at deklaration udstedt af møller
Ejner Olsen, Mogenstrup, af august 1955 lyst 22. september 1955 om fred-
ning af matr.numrene 5 ~ og 5 ~ af Mogenstrup by og sogn aflyses, så snart
nærværende deklaration er lyst anmærkningsfrit.

Foranstående deklaration

B. T. Nielsen

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds, den," -1 tl..fl'V.-/ i/;;

FREDNINGSN ÆVNET I STORSTRØMS AMTS
NORDLIGE FREDNINGSKREDS
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.:. 00918.00

Dispensationer i perioden: 12-06-1985 - 23-02-2000



~ t... +- v 6 '/O;Ld '/ ~..*FREDNINGSNÆVNET
I

STORSTRØMS AMTS
~()RDLlGE FREDNH\GSKREDS

REG. NR.

Dommerkontoret
4660 Store-Hedding~

Til fredningsregisteret Store-Heddinge, den
til orientering :3 J ' _

17-JS)'U(

1 9 JUNl 1985

Kopi til orientering
OrIginalskrIvelsen lagt til .~1

J. nr. 39/85

• Under henvisning:til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele,

at nævnet dags dato har tilskrevet in~eniørfir:.1aet l'dels r'iollerup,
Finlands~ade 30, 4690 Haslev således:

I besvarelse af Deres andragen1e af

angåendE' tillade' l;;etil opførelse af en ny ca. 445 m2 stor støbehal til
eksisterende virksomhed Lov Beoon A/S, Kirkeskovvej l~ ~~enstrup

på matr. nr. Mogenstrup by o~ sogn ,4-a,5-a og 5-b
skal nævnet herved for sit vedkommende,i medfør af naturfredningslovens §

47 og 34 deklarationens~e~dele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, al

opførelsen ske, i overensstemmelse med de fremsepdte tegninger m. v. og de•e
•

nævnet i øvrigt givne oplysninger.

Nævnets afgørelse kan indbringes til prøvelse for Overfredningsnævnet,

inden 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse. Det bemærkes, at tilladel-

sen ikke må udnyttes før udløbet af nævnte klagefrist, jfr. naturfrednings-

lovens § 58, stk. 6.

P. n. v.

Kurt Andersen

•
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4t . J.nr. 02-02-1985

NM/ir
./. Tilbagesendes med bilag fredningsnævnet for Storstrøms amts nord-

lige fredninqskreds.

Området er omfattet af fredningsdeklaration af 23/2-1971 (kopi ved-
./. lægges). Bygningen ønskes opført på en del af areal "C", jvf.

deklarationens § 3.

.. Under hensyn til, at hallen ønskes anbragt på den del af ejen-
dommen, der ligger fjernest fra Mogenstrup kirke og til at området
ligger meget lavt i forhold til de omgivende arealer og såled~ at hallen
vil være skjult for indblik udefra, vil Landskabskontoret ikke ud-
tale sig imod, at fredningsnævnet iht. naturfredningslovens § 34
meddeler dispensation fra fredningsdeklarationens § 3 samt fra
skovbyggelinien omkring Stenskoven til opfØrelse af den ansøgte
bebyggelse. Det kan oplyses, at skovejer er Frederik Christian o.
Gasmann, Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved.

•••

•

Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret , den 3 1. MAJ 1g ~ r.

~etUP~
/ Niels Malmskov

landinspektør

En ~ta!ais9 uSbeaee.
S3('1r;~3 2,<ter vedlægges.
Fr~~r.:r.JsTiævnet fOl Swrstrøme a"*
r.ror-f'"";; f~ednln9SkredS. ...

• JO- '. " 14/$st. H9.;Il,ngB. den . ,. -,
~.~

I Henhol'i til hossteaentie ke.n det meddeles, at vi fra Fladsaa
Skovs Side intet kan have at indvende Dod, at der gives Lov Beton

::>Tilleielse til at bYS;e den planla:te Hal paa 445 m-e

.FltM:/sd. L~ 4f..4A.(~

FI jll \
4700 Natved. nr. 03 - 74 S

.111111 I I ., I•• 11 II I
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N I E L S RADGIVENDE INGENiØR og
ENERGIKONSULENT

MOLLERUP ApS.

Fredn.n. iSIJ1~!:' l. n. f. ~ '"o , I

Fredningsnævnet i Storstrøms
Amts nordlige Fredningskreds
Dommerkontoret
4660 Store Heddinge.

FINLANDSGADE 30 4QO HASLEV

TELF fØJ) 89 3~-a

GIRO 8 12 32 17

BIKUBEN, HASLEV
KONTO HR 01.01135

REG HR 36 172

MOMS HR 74-0800-5518

DERES REF 8535 LP/ht DATO 1985.03.21.VOR REF

Vedr.: Lov Beton A/S, Kirkeskovvej 12, M0genstrup, 4700 Næstved.

på vegne af Lov Beton A/S skal vi herved ansøge fredningsmyudighederne
om principiel godkendelse til at opføre en ny ca. 445 m2 stor støbe-
hal.

Beliggenheden er angivet på tegn. 7428-01-D. Bygningens snit og faca-
der er vist på tegn. 8535-01-A. Bygningens længde bliver ca. 33 m,
bredden bliver ca. 13,5 ro og højden ca. 10,5 m. Med den valgte place-
ring vil bygningens tagryg ikke rage op over den bagved liggende
skovklædte skrænt.

Til Deres orientering kan det oplyses, at der den 4.februar 1971
er tinglyst en fredningsdeklaration på arealets matr.numre 4a, 5a
og 5b af Mogenstrup by og sogn.

Ved ansøgning af l.december 1975 har vi ansøgt om dispensation fra
den nævnte deklaration, idet Lov Beton A/S ønskede at opføre en pro-
duktionshal. Denne ansøgning blev imødekommet af Dem ved skrivelse
19.marts 1976 j.nr.48/76. Denne produktionshal er opført.

Såfremt vor nye ansøgning nyder fremme, vil vi udarbejde detailprojekt
for støbehallen og ansøge bygningsmyndigheden i Fladså Kommune om
byggetilladelse.

Sa~ ,_ ,\ -::_,~~-~p.s.

FrG' -, r, • .,-. . " -.- - • '''.rø~ .-a....... .J ...... , .... 1._' ~ .. ~... 'I'U ".,

h.
nor~;.~.: fre~,..i gSMeu3.
51. HedGinge. dan ) i ) /'"11 J -

,""1 lr, cr"lt{.t VUvv
ForenIngen " Ridg~ IngenIØrer F R I



såfremt De ønsker yderligere oplysninger, hører vi gerne fra Dem.

Venlig hilsen
.~ ~ ....~.
Niels Mollerup.

Vor sagsingeniør: Leif Pedersen.

KOpi sendt til:

4t Storstrøms Amtsråd
Fredningssektionen
Parkvej 37e 4800 Nykøbing F.

Fladså Kommune
Bygningsmyndigheden
Pederstrupvej l, Mogenstrup
4700 Næstved.

Lov Beton A/S
Kirkeskovvej 12, Mogenstrup
4700 Næstved.

Bilag~ Tegn.nr.7428-0l-D.
Tegn.nr.8535-0l-A.
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REG.ND ~ I 'd.0 oIh,dtaget,
Skov. og Natul'$tvrei~M

- 3 JAN. 1992U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1992 den 2. januar foretages på dommerkontoret i Vordingborg af
formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 144/91 Ansøgning om dispensation fra naturfredningslovens
§ 47 (skovbyggelinien) , § 47b (kirkebyggelinien) og
deklaration af 23. februar 1971 til opførelse af
produktions- og lagerbygning på matr. nr. 5 a
Mogenstrup by, Mogenstrup, Kirkeskovvej 1, Næstved.

Der fremlagdes:

Ansøgning af 5/12 1991 med bilag fra rådgivende ingeniør Niels
Mollerup ApS.

- Tiltrædelseserklæringer fra landskabskontoret, skovejeren og næv-
nets 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 skriveIses 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.

:Hiorninisten~t
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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 2. januar 1992.

~
~Andersen.

fmd.

Udskriften er sendt til:

Rådgivende ingeniør Niels Mollerup ApS, Finlandsgade 30, 4690 Haslev.

Fladså kommune, Pederstrupvej l, Mogenstrup, 4700 Næstved.

Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800 Nyk. F.

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Oanmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.



MOdtaget l
Skov.og NaturstyrefsIm

U D S K R I F T
A F

INGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

REG. NR.
q/g.co

Ar 1994, den 4. august, foretages på Dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr. s. 24/94

Ansøgning om dispensation fra
fredningsdeklaration af 23/2 1971
til flytning af mandskabsbygning
fra matr. nr. 5 b til matr. nr.
5 a Mogenstrup by,. Mogenstrup,
(Kirkeskovvej l, Mogenstrup).

Der fremlagdes:
ansøgning med bilag fremsendt af landskabskontoret den
30. juni 1994
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

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

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslavens §66, stk. 3~

Ulf Andersen Ipe

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelse s
modtagelse 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.

/"

I

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre



__ )' afgørelsen stadfæstes af Naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 4. august 1994

~And~'

fmd.

Udskriften er sendt til:

et Fladså kommune, Mogenstrup, 4700 Næstved
Storstrøms Amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej .37, 4800
Nykøbing F.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
G H Element Mogenstrup A/S, Kirkeskovvej 1, Mogenstrup, 4700
Næstved



U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

År -1996, den
Vordingborg af
Andersen.

14. maj,
formanden

foretoges på Dommerkontoret i
for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 7/96 Ansøgning om dispensation fra
fredningsdeklaration af 27/3
1944, tinglyst d. 30/10 1944,
jfr. Overfredningsnævnets af-
gørelse af 7/10 1944, til op-
førelse af menighedshus og
graverfaciliteter på matr. nr.
2 e Pederstrup by, Mogenstrup,
ved Mogenstrup kirke.

Der fremlagdes:
skrivelse af 22/3 1996 med bilag fra Roskilde
Stiftsøvrighed og skrivelse af 29/4 1996 fra
Storstrøms Amt, Natur- 90g plankontoret,
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige med-
lemmer.

Det fremgår af sagen, at denne også er sendt til Danmarks
Naturfredningsforening, der er påtaleberettiget.

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

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \ '2- \ \ I S - 00<::1 I
Akt. nr. ~

Ulf Andersen
/pn

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den,
der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i



naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m. fl.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt .• Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms
Amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 14. maj 1996.

~
Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

l. Roskilde Stiftsøvrighed, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde
2. Mogenstrup Menighedsråd, v/Kirsten Gædeken, Draget 9,

Mogenstrup, 4700 Næstved
3. Arkitekt Helge Jørgensen, Riddergade 5, 4700 Næstved
4. Fladså kommune, Mogenstrup, 4700 Næstved
5. Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37,

4800 Nykøbing F. j.nr. 8-70-21-373-59-1996
6. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
7. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165

København K.
8. Henning Nielsen, Brøderupvej 24, 4733 Tappernøje
9. Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby



REG. NR. o~ \~. 00-
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

2 9 DEC. 1997
UDSKRIFT

AF
:FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET

I
STORSTRØMS AMT

År 1997 den 5. december kl. 15.00 holdt Fredningsnævnet bestående af formanden, dommer Ulf
Andersen, Verr-ner Larsen og Henning Nielsen møde på ejendommen, matr. nr. 5 b Mogenstrup by,
Mogenstrup.

Fr s 27/97 Sag angående etablering af redskabsbygning
og parkeringsanlæg på en del afmatr. nr.5 b
Mogenstrup by, Mogenstrup og erhvervelse
af dette areal .• Der fremlagdes:

.skrivelse af 29. oktober 1997 med bilag fra Storstrøms Amt, natur- og plankontor
,skrivelse af 13. november 1997 fra samme
:skrivelse af 25. november 1997 fra landskabsarkitekt Birgitte Fink.

Foruden nævnets medlemmer var mødt:

Frederik Cordes, Storstrøms Amt, natur- og plankontor-
Kirsten Gædeken, Mogenstrup menighedsråd og sammen med denne landinspektør
Ole Toft

Inger Trevad og Dorthe Nielsen, DN s lokalkomite for Præstø.

Der foretoges besigtigelse.

• Det kunne konstateres at redskabsskuret allerede var opført og parkeringspladsen i det væsentlige
udført.

Der var fra de mødte ingen indvendinger mod det ansøgte.

Nævnet var enige om i medfør af nbl. § 50 at meddele dispensation fra fredningsdeklarationen lyst
den 13. maj 197 I til at opføre redskabsbygningen og anlægge parkeringsanlæg på en del af matr. nr.
5 b. Endvidere var nævnet enige om at dispensere fra deklarationens krav om at den del af matr. nr.
5 b, hvorpå der anlægges parkeringsanlæg og hvorpå redskabsbygningen er opført, skal have samme
ejer som de arealer, der i øvrigt omfattes af deklarationen. Nævnet skal påtale at menighedsrådet har
påbegyndt anlægsarbejderne før nævnets tilladelse forelå.

Ulf Andersen
find. /pj



,e
Fremsendes idet udskriften s rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den, der har begæret Fredningsnævnets
afgørelse samt de i Naturbeslcyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl ..

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet
for Storstrøms Amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 23. december 1997.

,!lA.- ~
f vU~ Andersen

find.

Udskrift er sendt til:

landinspektør Ole Toft, Farimagsvej 8,4700 Næstved
Mogenstrup menighedsråd, vlKirsten Gædeken, Draget 9, Mogenstrup, 4700 Næstved
Fladså Kommune, Mogenstrup, 4700 Næstved
Storstrøms Amt, natur- og plankontor, Parkvej 37,4800 Nykøbing F, j.nr. 8-70-51-353-31-1997
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Natturfi"edningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfi"edningsforenings lokalkomite for Præstø/Fladså, vIDorthe Nielsen, Hastrupvej 14,
4720 Præstø
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo
Henning Nielsen, Brøderupvej 24,4733 Tappernøje
Verner Larsen, Fanefjordgade 150,4792 Askeby



FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 00 58 og 55 37 14 58
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 37 03 58

Modtaget l

Skov. og Naturstyrelsen

24 FER 2000

REG.Hl O ~ \ ~ . O O

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Onsdag den 23. februar 2000 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dornm~r Ulf Andersen:

FLs. 312000 Sag om dispensation fra fredningsdeklaration tinglyst den 13.maj 1971 til
opførelse af portalkran på matr. nr. 5a Mogenstrup by, Mogenstrup.

Der fremlagdes :

Brev af 11. februar 2000 med bilag fra Storstrøms amt.

Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet tilladelse til det
ansøgte.
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr.e naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de ie Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger.Klage indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.

'. ( , .~'.N:FredFiingsnævnet videresender klagen.
, " i"" , ",~,., v'>. " ~·.....I,,"~"\....Ji,a ...C.i. ...
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Fredningsnævnet for Storstrøms amt

Vordingborg den 23. februar 2000.

~~

formand

Udskrift er sendt til:

Niels Mollerup Aps, Finlandsgade·30, 4690 Haslev
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, j.nr. 8-70-21-353-1444-1999.
Fladså kommune, Pederstrupvej 1, Mogenstrup 4700 Næstved.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Henning Nielsen, Brøderupvej 24, 4733 Tappernøje.
Verner Larsen,Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.









Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

  
 

 Den 17. april 2023  
 
 
FN-SSJ  69-2022 Ansøgning om dispensation til udvidelse af redskabs-
bygning på Kirkeskovvej 8, Næstved (Mogenstrup Kirke), matr.nr. 5d 
Mogenstrup By, Mogenstrup. 
 
Næstelsø-Mogenstrup Sognes Menighedsråd har den 12. december 2022 søgt 
om dispensation fra fredningen omkring Mogenstrup Kirke, jf. fredningsde-
klaration af 29. oktober 1953 tinglyst den 27. februar 1954, til udvidelse (for-
længelse ca. 5 m mod øst) af en redskabsbygning på Kirkeskovvej 8 til brug 
for graveren ved Mogenstrup Kirke. Den eksisterende og udvidede redskabs-
bygnings dimensioner og placering fremgår af nedenstående skitser (nr. ”2” 

på situationsplanen): 
 

 
 
 

 



Formålet med fredningen er at beskytte udsigten til og fra Mogenstrup 
Kirke. Ifølge fredningsbestemmelserne må ombygning og tilbygning af ek-
sisterende bebyggelse ikke finde sted uden samtykke fra fredningsnævnet. 
 
Fredningsnævnet finder, at den ansøgte udvidelse af redskabsbygningen, der 
ikke vil have væsentligt betydning for udsigten til eller fra Mogenstrup 
Kirke, ikke strider mod fredningens formål og ikke kan antages at medføre 
nogen forringelse for de interesser, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til udvidelse af redskabsbyg-
ningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Næstved Kommune 

http://www.naevneneshus.dk/
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