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F.P.U. j. nr.: P 1248

5,0 \ 190
1:4000

Kommune:
Ejerlav
Sogn

~ ....

Suså 393
Tybjerg by og Tybjerg Hoved-
Tybjerg gård

Matr. nr:
Dekl~Kendelse

nato
l aa og l ap
Tybjerg Ho-
vedgård
35 e

35 c og del
af offent-
lig vej Ty-
bjerg by

10/04-1951
13/09-1954

9/10-1950 28/11-1950

25/04-1951
28/11-1950

Reg. nr.: 393-8
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Matr. nr. '35 ~ 'Pybjerg by og sogn .

Stempelfri i.h.t.§ 33
i lov nr. 140 aI 7/5 1937.

Anmelder:
naturfrednint=,::::nwvnetfor
Pr~8tø amtsrådskreds,
Dommerkontoret'i Store-
1-18 11uillge•

D E K L A R A T ION •

U~dertegnede sogneråd 101' Ty~jerg sogp beste~ner herved på
Tybj erg kommunes vegne, at den lcommullentilhørende ejendom matr.
nr. 35 ~ Tybjerg by og sogn fredes således, at 0jendornmen ikke
må bebygges eller beplantes med højstammede træer. På ejendom-
men må ikke graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og' elelCtricitetsmaster o'. lign., skure, udaalgssteder,
isboder, beboels8svo;:;ne og efterfredningsnwvn<..:ts opfatl;else
skøilhedsforstyrrende gensLa~de.

For fredningen, som er t;;odkendtaf Præstø amtsråd krwves
ingen erstatning.

Påtaleret har natu.r.frednill::,Sl1""vllet1'01' :P,t'<.tJstøamtsråds-
kreds o,> l'ybjerg meni::;lledsråd.

DeklaratiolltJn må uden udgift _t'orkommunen tin61yoes pil matr.
nr. 35 ~ Tybjerg by og sogn.
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Tybjerg,sogneråd, den 13/9-1954
G. ~ Hansen Peder Kr. Pedersen

Johannes Davidsen Johannes I'eeersen
Niels Degn Leo Petersen

Godleendes•
Præstø amtsråd, den 7. oktober 1954.

Wechselmann.

~aturfr. N. Pr. A.. J. Nr. 73/1949



Deklarationen modtages og godkendes.
lifaturfredningsnUJvnetfor
Præstø amtGrJds1r8ds, den okt.

14. UD: 1954.

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersetl

Indført i dagbogen for retskreds nr. 24, Næstved
købstad m.v. , den 26. okt. 1954.

Lyst. :.L'ingbog.nr. Reg. 8 .Akt. Skab E. nr. 5,
På ejendommen er tinglyst føl~ende:

l. dok. l 8/5 1878 om vedli~eholdelse af et fæmiliegravsted
på Tybjerg kirkegård.

2. dok. L 11/8 1921 om forpligtelse til, at-_bygningen sk:::.l
benyttes som alderdomshjem m.m.

d; Rich. Jessen.

t

A~skriftens rigtighed bekræftes.Natu"rfredninbsn ...;:vnetfor
, Prccstø amtt:Jr;-ldskr'eds, den I~'nov. 1954.
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01436.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01436.00

Dispensationer i perioden: 21-03-1988 - 27-11-1990



REG. NR. 0.1 y :51:,. DCHJ

UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

••
Ar 1988 den 21. marts blev nævnet sat på dommerkontoret i

Vordingborg af formanden, dommer Ul~ Andersen.
Der foretoges:

F.S. 101/87 Ansøgning om dispensation fra
kirkefredningen omkring Tybjerg
Kirke til etablering af cykelsti.

Der fremlagdes:
- Ansøgning med påtegning fra Landskabskontoret.

Udtalelse fra Stiftsøvrigheden.
- Tiltræden på nærmere vilkår fra nævnets medlemmer Vagn Hansen og

• Jørgen Bentzen.
Nævnet besluttede at dispensere fra ~redningen omkring Tybjerg

I kirke til etablering af den omhandlede cykelsti, idet bemærkes, at
den endelige beplantningsplan skal godkendes af nævnet.

Ulf Andersen.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. /LI J 1/ 8th I d. - (
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UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1990, den 4. juli foretages på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen
Fr.s. 66/90 Ansøgning om dispensation fra den

på ejendommen, matr.nr. lap Tybjerg
by og sogn, Tybjerg Bygrunde 12, d.
10/4 1951 og senere tinglyste kirke-
omgivelsesfredningsdeklaration til
genopførelse af et nedbrændt udhus.

Der fremlagdes:
- Brev af 21/6 1990 med bilag fra Suså kommune.
- Tiltrædelseserklæring af 25/6 1990 fra landskabskontoret.
- Tilsvarende erklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Nævnets formand kunne tiltræde, at der meddeles dispensation.
Nævnet meddelte herefter dispensation til genopførelse af ~en ned-

brændte udhusbygning med samme bebyggede areal og samme beliggenhed
som den nedbrændte.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år .

Ulf Andersen
fmd.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I y II ... '2
Akt. nr. "'-.-~

Bil.

eS tit
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RF(; NR. O .11/ 3t.N>
U D S K R I F T

AF
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRøMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1990 den 27. november foretoges på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 7/90 jf. 101/87 Ansøgning om godkendelse af
beplantningsplan omkring Tybjerg
Kirke, hvis omgivelser er fredede .

Der fremlagdes:

- Ansøgning af 18/1 1990 med bilag fra Hedeselskabet.
- Sålydende erklæring af 31/1 1990 fra landskabskontoret:

"Tilbagesendes med bilag til Fredningsnævnet for Storstrøms amts
nordlige fredningskreds, idet man ikke kan anbefale den foreslåede
beplantning. Under henvisning til udtalelse af 12/1j988 fra kir-
kegårdskonsulent Susanne Guldager i forbindelse med etablering af
stien omkring kirken kan man foreslå, at den eksisterende beplant-
ning beskæres og udtyndes og suppleres med bunddækkende beplant-
ning af lav snebær (Symphoricarphus chenaultii). 'Såfremt man øns-
ker at udskifte enkelte dele af den eksisterende beplantning, vil
enkeltstående fuglekirsebær (Prunus avium) og grupper af højst 3
slåen (Prunus spinoza) af gangen kunne bruges som erstatningsbe-
plantning.".

Erklæringer fra nævnets øvrige medlemmer, hvorefter landskabskonto-
rets forslag til beplantning tiltrædes, dog således at "Symphori-
carpus chenaultii" erstattes med "Symphoricarpus albus" og således
at specielt guldregn fjernes.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde dette, godkendte nævnet
den fremsendte beplantningsplan med ændringer, som foreslået af land-
skabskontoret , dog således at "Symphoricarpus chenaultii" erstattes
med "Symphoricarpus albus", og således at specielt guldregn fjernes.

_iljøministeriet
'Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.sN1L.- i3!C)- c;oo6
Akt. nr. 1
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Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar.

Ulf Andersen.
fmd. IBK

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse
indbringes for Overfredningsnævent, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i natur-
fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stad-
fæste s af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 27. november 1990.

~An~

fOld.

Udskriften er sendt til:
Hedeselskabet, Svallerup Bygade 2, Svallerup, 4400 Kalundborg,
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø,
Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Park vej 37, 4800 Nyk. F.,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Modtaget ISkov.og Nflt"l"!;tv~'!o\~

2 8 NOV. 1990



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  

Lolland og Falster 
 

   v/dommer Kirsten Linde 

   Retten i Næstved 

   Gardehusarvej 5 

   4700 Næstved 

   Tlf.: 99685200 

Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 

Falster. 

 

Den 16. november 2015 foretoges af formandens suppleant Anders Martin Jensen i henhold til § 10, 

stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn: 

 

FN-SSJ  32/15  Sag om opførelse af nyt sognehus på Tybjerg Bygade 10, 4160 Herlufmagle, matr. 

nr. 1aæ Tybjerg by, Tybjerg. 

 

Det bestående sognehus har et grundplan på 75 m
2
. Det nye sognehus skal have et grundplan på 

78,9 m
2
 men samme højde som det bestående og opføres i samme materialer med samme farvevalg 

og samme slags vinduer som det bestående og anvendes til samme formål (graverfaciliteter, 

offentligt toilet og møderum for menigheden). Ejendommen er til dels omfattet af 

kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 19. april 1951. Deklarationen indeholder forbud mod 

bebyggelse og højtstammet beplantning. 

 

Der fremlagdes: 

 

Mail af 3.september 2015 med bilag fra Næstved kommune. 

Udtalelser af 3. og 30.oktober 2015 fra DN og Naturstyrelsen. 

 

Nævnets formand fandt, at sagen efter sin karakter er af underordnet betydning i forhold til 

fredningens formål, og at sagen derfor kan afgøres af formanden i medfør af § 10, stk. 5, i 

forretningsordenen for fredningsnævn. 

 

Efter oplysningerne i Naturstyrelsens udtalelse 2015 lægger nævnets formand til grund, at det 

ansøgte ikke vil stride mod hensynene i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3. 

 

Under hensyn til, at det nye sognehus skal have stort set samme dimensioner som det bestående, 

opføres i samme stil både med hensyn til materialevalg, farver og vinduesudformning og anvendes 

til samme formål, gav nævnets formand tilladelse til det ansøgte. 

 

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder.  

 

 

 

Anders Martin Jensen 

formand 

 



Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets 

Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.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 

 væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 500 kr. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret 

er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 

partshøring. 

 

Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, hvis den 

ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 16. november 2015.  

 

 

Anders Martin Jensen 

formand 

http://www.nmkn.dk/


Udskrift er sendt til: 

 

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  

Region Sjælland 

Ansøgeren 

Næstved kommune 

Friluftsrådet,  
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