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Magleby Kirke

Matr. nr.
.... l a

2 b, 35 a,

35 b, 35 c,
&.

36 a, 36 b

og 36 c
2 a
Gadejord

•
•

...." .._ __a_ __

F.P.U. j. nr.: p 1997

5,0 190
1:4000

Kommune:
Ejerlav
Sogn

MØn 365
Magleby
Magleby

Dekl.(~endelse
nato

Tinglyst
dito

18/12-1951 11/08-1952

3/06-1952
20/12-1952
30/12-195i

4/09-1952
24/01-1953

.30/06-1954

Reg. nr.: 365-7
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I REG. NR. /s-~Afskrift.

Matr. nr. l,!'Magleby
by og sogn.

,\nmelderl Naturfredn1ngsnæv.et for
Præstø amtsr0dskreds.

;.,tempclfrii henhold til § 33 i lov
nr. 140 af 7. maj 1937.

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede menighedsråd for u1aglebj-Møn sogn indgår herved, under
forudswtnincl af kir;\_eministeriets approbation, på følgende fredning af ne-
dennævnte arealer af den præsteembedet i Magleby tilhørende ejendom matr.
nr. l~ Magleby bi og sogn, Mønbo herred,

l) På den del af areal~t, ijvorpå præstegården med bygninger, g~rdsplads
o~ have er beliggende, må der ikke foretages ny bebyggelse,
ombygning Iler tilbygning - herunder anbringelse af skure,
boder, beboelsesvogne transformatorsåationer, master (bort-
set fra de til ejendo'arnensbrug nødvendige master) og lig-
n"nde - uden samtykke af nedennævnte fredningsnævn eller fore
tages nogen for «lagleby kirke eller k1rkeg~rd efter fred-
nin,::i;snævnetsskøn udaigtshindrende bepl.antning eller hegning.

2) På den del af matr. nr. l~, som li5ger mel~em a) i Magleby kirke-
girda søndre mur, b) det østlige skel af matr. nr. 2~ c) den
vestlige gr~nse af den del af prwsteg&rdshaven, som ligger
syd for præstegårdens stuehus, d) en ret linie fra prwste-
gå.rds1l6venssydlige grwnse parallel med kirkegArdens aøndre
mur til det under b) nævnte skel, må der ingen8in~ fore-
tages bebYJgelae - herunder anbringelse af skure, boder,
beboelsosvogne, tranDfor~atorBtationer, master (bortset fra
de for ejendommens brug nødvendige master) og lign. - eller
n06en for l,laglebykirkE: eller kirkegård efter fredn1ngslUBY-
nets skøn udaigtahlndrende ••,la.:tb beplantning eller heg-
ning.

På de under l) og 2) n~vnte arealer må ikke drives nogen virksom-
hed, som ved røg, støj, 11, e lugt eller på anden måde er til

Naiurfl'. j~ I" _ • J rlr. L, (p "/;'1 r f
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ulempe for Magleby kirke eller kirkegård.
3) såfremt stengwrdet, der li~ger ved skellet mellem matr. nr. l~ og

2~ helt eller delvis~ ligger på matr. nr. ~ forpligter under-
te6nede menignedaråd de til emhver tid værende ejere af matr. nr.
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l~ til ikke at nedbryde gærdet eller fjerne de enkelte sten i gær-
det. Der må ikke hugges i de enkelte sten, og stengwrdet må ikke
udetLtlt1iesfor en behandling, hvorved det forrinties eller ,delæg-
ges. ~jeren af matr. nr. l~ p~ta5er sig i det omfang, hvori gær-
det ligger på matr. nr. l!" den fremtidige vedligeholdelse for
sig o~ efterfølgenc:e ejere således, at g:.erdetbevares i sin nu-
v:.erendetilstand, d06 at den levende bevoksning skal fældes.

Sålwnge administrationen henhører under de kirkelige myndigheder tr~f-
fer kirkeministeriet tioguanset nærv~rende deklaration afgørelse om nypla-
cering af bygninger, heruncJei' tillige selve byggeplanen, samt tilbygninger
m.v. og ombygj,inger, der .zndrer præsteg ·rdens udseende. For så vidt angår de I

under 2 omhandlede areal, indhentes dog erklwring fra fredningsnævnet for-
O'

•
inden de kirkelige myndigheder trwffer afgørelse om m nyplacering at byg-
ninger Bil og om se.Lve by,)geplanen for disse, såfremt de skal benyttes til
driften af pr~steg~rdens jorder, til brug for præsten eller i det hele skal
~. tjene kirkelige formål.

l!'redningenskur uden erstatning .•
Deklarationen må tinglyses som servitut på matr. nr. l~ Magleby by

og sogn, ~ønbo herred, dog uden udgift for pr~steembedet eller menighedsråde
P~taleret har fornævnto meni61Jedsr~d og fredningsnævnet for Pr~8tø

amtsr)dSKreds hv~r for sig.
Menighedsrådet for Jagleby, den 18/12 1951.
lZjeld Høyberg.
Brik HOsenkrantz.
Olga Larsen. •
Martha Hansen
},gnes Jensen.
Johan Lundbcrg.
Hans Jørgensen.
Kr. V. Rasmussen.
Det atteateres, at samtlige medlemmer af menighedsrådet har underakre_

vet deklarationen.
:ilaglebyMøn I,Ienighedsråd

pr. Barre. , den 28/2 1952.
Kjeld Høyberg.

Pr..est.

··r~\,
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Det t11~r~des, at nærværende fredn1ngedeklaration tinglyses Bom ser-
vitutstiftende på matr. nr. l~ Magleby by og sogn.

Kirkeministeriet, den 16. april 1952.
j' .r!l. V.

~. B.

J. Dengteon.
fm.

Deklarationen modtages og godkendes.

Nat~rfredningsnævnet ror
Præstø amtsrådslcreds, den 8/8 1952.

Hay-Schmidt.
Johs. Kristofferaen.

Indført i dagbogen for ~et6kreds nr. 24, ~tege købetad og Møns herred
den ll. august 1952.

~st. tinGbog bd. Magleby • bl. l~ Wagleby AktzSkab C nr. 504..'
Imm.: Ejendommen er forud behæftet med servitut-ter og pantegæld.

Afgift: § 1411: 2 kr. ~inar H. Petersen... /Møller
'Fm.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

;'int lir fr(1'! r i i"W ~'r~;-f\!I;Hl ]..)1

Pr'æsttl AmLsl'aaQskreds
14. oktober 1952•
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'\ REG. NR. ,/S"~, QL/4. '.1 )

%~S2
Afskrift.

• : _ l

Stem,,~lfri j h. t. § 33
i lov nr. 140 7/5·1937..

~ 4 k 1~r a , 1o A •

.... ~J 1..L'u15U J):'lrt~ LJ gl.'L en:),n (·LA.:'!.

)/;. :~~(jl~bl ,~e.uI.8kOl~. :'~~lil_bJ~..n ind,A.. hefte« p.Cl t.)ceDte
tl'"~ at MCiuuw,vn'e .• ~.~..l at l'1~t~ ~~'.Ka.\l~b.Hn4.

S<:I";J.[._'l",'.I ..(),r".ly. \~ Ilt)!J (36b. '~I.L.J.l.<10'4 pt,r. Dir. '2.1' J;.!t, J~1.j~, ~.va;1·.s'.l·""1 .... -Vl' .. IJO&D,
" \" ".,., " \. ....:: ,," .

•• abo i.u'4'1ll4.\ -' , . :J •. "'':-. - •

i\r'LO.l..' ~~Ol.\.d"C~~~ii~~e~!~i.i. ·t).lh ,pl 10 .fa l)rect4 .......

•• 4 o~ ~;1',• .uHm4. op \11 ,litø.~,h""k1t'iI:,:;/itA1'4t't .o~n 0& ••• t "el.

fi,'tr~mt o'f'n.wn'u1e tlNN ,4l~rUQ4u'tsul -bl.g••• '.Ical ....

"ud64Jna Udtt40mle, tt~a'>inal.l'. w.lytt~4l&.re"", , pJat.ft.nc
.o'k~nd~.af 48 plt~4~b~ra~tl'G4•• U40n diG' ~~ .. l'"

I

an_i.D.'''. ø}~,;;t.·., bu,~tjl', bll....ol$l•• (~'l1u,t~•• 'l'U.torutoft"'l"',
...~~~ CbQr~••t fra ~~ ,~l ~Jen4~~\a brua tOr.De4 ) t. ~l.

lian. el!;;:' t,u·"," •• ",. fj,s)/K'itl fOl' Z~i.l,,'bI kl.rU elle til"lc ..

~lgt'u.ln-;h·~I;~\O bsp.u.n\.Iu.~ (u.la' h~t"1l11\h

l~" ut'~m.1.rj' III lkKU drl'Jl'tIW n.',en YI rkøøahd.. aH ........ t.~.
:U.i. !U,t4t. ol1vl!' ijl .~d(lin ld~Ø ...r t,~'" l.llinJrlo to, M"Cl.bt ~.lt.. 1111"

kJrt~),AH. 40&.., III.t!t\bb Møl;'l.~1..,. In. aUl ... 'bl'le.u.e ••

fo~ trQ4nln~oncr••~~ 1~9a ijt~\a\Ulna.

·:.• ku't."~Uon.n l1li.... u4etA a4&l" tø~ 1/f- "1." Tlu1aM.

Uøcl1aot( pi O'f'4IlU*Vn' •• U'. ru.-.'., l4., f ..eWa.i_ u eau.....
~., tor et'ø~t.lø.n4. ejer. at .J~ndo~i.

Pl"ø.l~.t''''trim bal" .~1.$:t.1." a"'l1tihlll\11.l'l4 ... tl'elld ......... t••

,.....aat#r~d.~~.~~r to~811•

• ,1"''', ~..
,

Hs-S. Ohr1B~ott'I"••n.
I. Børotinc.

l"rede N"bl'. Kjeld Høyberg.
Karen Dyager. '.gnoB .1ijneen.

'I' / . Harry c. Haneen.
Naturfr. N. Pr. A. J. Nr. (1f1!JO . l b l k l. taB o y res s o ee bGøtyrola~.-
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VaKl~rationen ~odtagaa og JoJkendee •

• Na turfreduingswevnet for
Pr.stø amtsr~dokradG, den 3/9 19j2.

Johs. Krlutoffersen.

Indfart 1. da5bo;;an for retekredell nr. 24, :ltege købstad og Møns herred
lien 4. septembor 1952 •

.Lyet. t1n~Log bd. ;ia~leb'y ble 2,E fflGclleb,y t Alf t J D~ b..J?..!,nr...l. '203 •
.. ' • J l ..l

IJedt.e.;tor o~ wll3"r.L.it ,.f l0.('hand11n~lSproto-itoi.t.n tor I,
;v!ugl"by Ko~;t- o~ (eals!wl" Ioruvist.
, ,lim. l ":J endOI:Jr.lOll ~r forud behwfto '. m\;ld pall tag.,dd •
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/Iåoller.

Afakriftena rigtighed bekræfte ••
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lødJylJUs af dømrø"kolltototl

,,~~~~-: .~; ~~.; ..
j

.'~/
i '.

~
~·.1:.

'11

i

,

'" ~(' ~
.- - :Mtr:--nr.; ejerlåv, 80gn:

(i København kvarter)
elier(i 'de ~nderiydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bo'gån, art. nr., ejerlav,

sogn.

2~ Magleby by og sogn.
Køben } bopæl:
Kreditors

REG. NR. \5~~·oa. Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hyot sådant findes). ·'\:nt.urrrer~I·Jn~' -'net tbr
.~'ræsteAmtSr~dskrødi.

Stempel: kr.
Stempelfri i b. t. § 33
i lo" nr.. ':.40 7/5-1937 ••

øre.

D e k l a r a t i o no

Undertegnede sogneråd for Magleby-Møn kommune indgår herved.
under forudsætning af amtsrådets approbation på nedennævnte fred-
ning af matr. nr. 2a Magleby by og sogn, Mønbo herred:

l) på den del af matr. nr. 2a, som ligger nord for Magleby
kirkegård, ligger den tidligere x rytterskole, som nu er
indrettet til beboelse. Såfremt denne del af matr. nr.
2a yderligere skal bebygges eller de derpå værende byg-

.ninger skal ombygges, skal bebyggelsens udseende, materia-
.ler, udvendige farver seat placering godkendes af de på-

taleberettigede.
. -. 2) På den del af ma tr. :q.r.2a som ligger sydvest for Magleby

kirkegård påtænkes opført et alderdomshjem og eventuelt
en b:Olig for kommunekasserenen. Inden opførelsen af alder-

.
domshjemmet og den nævnte bolig forhandles med de påtale-
berettigede om bebyggelsens nær~[lereudseende og place-
ring.~Såfremt alderdomsh~emmet senere skal udvides eller
den opførte ~ebJggelse senere 'skal ændres, skal bebyggel-
sens udseende, materialer, udvendige farver samt placering
godkendes af de påtaleberettigede. Nord for alderdomshjem-
met må yderligere bebyggelse ikke ske.

på matr. nr. 2a må ikke uden de påtaleberettigedes samtykke
anbringes skure eller andre skæmmende indretninger. De til ejen-
dommens brug nødvendige. master må anbringes. For:Magleby kirke
e~ler kirkeg~rd udsigtshindrende beplantning eller hegning må

. - '-:-
Bestfllløg ... "'1Jtkeforetages.---""""-- '- , \
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nogen virksomhed, som ved røg,
tii:UJ.empe>fb'x')vraglebiki:Jk~ el

På ejendommen må ikke drives

kirkegård.
3) Stengærdet, der ligger ved skellet mellem matr. nr • 2a o

-
.og som enten helt eller delvist ligger'på matr. nr. 2~, _

ikke nedbrydes, ejheller må enkelte sten i gærdet fjerne.
må ikke hugges i de enkelte sten, og stengærdet må ikke L

tes for en behandling, hvorved det forringes eller ødelæ~
Ejeren af matr. nr. 2a påtager sig i det omfang, hvori gæ~
ligger på matr. nr. 2a den fremtidige vedligeholdelse for
og efterfølgende ejere, således at gærdet bevares i sin nu.rende tilstand, dog at den levende bevoksning skal fældes.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Deklarationen må uden udgift for kommunen tinglyses på ejend

.
idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejenc
men.

Påtalere'tten har M;.gleby menighedsråd og fredni::lgsnævnetfor
p Præstø amtsrå.dskreds ::'verfor sig.

Magleby sogneråd, ·:.en 20. dee"mber 1952.
Aage Nielsen. Sigvard Hemmingsen.
Sigrid Jørgensen.
Johan Sandberg.

Thorkild Nielsen, J. C. Larsen.
Søren Frimann.

"
Chr. Jørgensen.

Anker Larsen.
Godkendes.

Præstø amtsråd, den 8. januar 1953.
';'leehselmann.

Deklarationen modtages og godkendes.

Naturfredningsnævnet
for ~ræstø amtsrådskreds, den 23. januar 1953.

Hay-Sehmidt. Johs. Kristoffersen.

. -- --------

Indfø~ ~ dagbogen for retskreds nr 24 ftege købstad og Møna herred
den 24. JAN. 1953
Lyst tingbog bo. ~ bl. !l~ .Ak" i~'» ør.S( {; .
§: kr. ø. AthMt.:~ ~ ~
§: II Ol" ()+. ~NJ,~
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A F S K R I F T

Matr. nr.:Gadejordsareal under ejerlauget
Magleby by og sogn

~telDpelfrj j h. t. 133
I Jov nr. 140 7/5.1937..

Anmelder:
Naturfrcdnlng5nævnet for
Præstø amtsraadskreds.
Dommerkontoret I Score-Heddlnge

K E N D E 1 S :c:

afsagt den 30. dec. 1953
angående fredning af gadejord ved ~agleby-Møn kirke.

Ved Magleby-Møn kirke er,beliggende et gadejordsareal,under
ejerlauget Magleby by og sogn, hvilket gadejordsareal er vi~t på et
kort, som nu er udfærdiget af landinspektør Olivarius Hansen af Vor-
dingborg, og som vedhæftes nærværende kendelse.

Dette gadejordsareal begæres fredet således: Arealet må ikke
bebygges, og på arealet må ikke anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lign. ( bortset fra de nu eksisterende
og de til kirkens brug nødvendige master), skure, udsalgssteder,. is-
boder, beboelsesvogne og genstande, som efter fredningsnævnets opfat-
telse er skæmmende. Arealet må ikke beplantes på en sådan måde, at ud-
sigten til og fra Magleby-Møn kirke og kirkegård efter fredningsnæv-
nets opfattelse indskrænkes i væsentlig grad. På arealet må ikke graves
grus. På arealet må ikke drives nogen virksomhed, som v~d røg, støj,
ilde lugt eller på anden måde kan v~re til ulempe for Magleby-Møn kir-
Ke og kirkegård. Påtaleretten har naturfredningsnævnet for Præstø
amtsrådskreds og MaglebY-Møn menighedsråd.

Den 30. dec. 1953 har fredningsnævnet afholdt møde ved M~le-
by-Møn kirke, hvortil indkaldelse er sket ved bekendtgørelse i Stats-
tidende nr. 215 for- den 14. d.m., i Møns Folkeblad nr. 290 for den 12.
d.mo, og i Møns Dagblad nr. 292 for den 120 d.m., hvorhos sognepræsten
sognerådet og amtsrådet er særskilt indkaldte.

Mod fredningen er ikke fremsat indsigelse. ~,
Idet bemærkes, at Magleby-Møn kirke med nærmeste omgivelser skønnes

at udgøre et område af den i lov om naturfredning nr. 140 af i~51937, § l,
i begyndelsen, omhandlede art, og at de kirken nærmest omliggende arealer
i væsentligt omfang er fredede ved deklarationer, udstedt af de pågæl-
dende lodsejere, samt at fredningen af gadejordsarealet som et led i
fredningen af kirkens omgivelser skønnes at være af væsentlig betyd-
ning til sikring af udsigten til og fra MaglebY-Møn kirke og kirke-
gård, vil gadejordsarealet i henhold til nævnte lovs §§ l og 13 være
at frede som foran KKgm%tx anført.

Efter omstændighederne vil der ikke være at betale erstatning

Naturtr.N. Pr. A.J.Nr. r°!J1b<~/ III, "'177)
_4J
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! ] Bier fredningen.

T h i b e s t e m m e s:

Det ovenomhandlede gadejordsareal bør fredes som ovenfor anført.

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen

f . Sigvard Hemmingsen.

" Afskriftens rigtighed bekræftes.

I

I I
I

Naturfrednlnganævnet for
Præstø ømtsraadskreds. ' den 1. oktober 1954. /
Dommerkontoret lStore-Hed~9~~ -'/ _ / ~ ..{ ~ J .,/

~ ;..----..::..-a4 __ CL._ LA.~-"""'/
Hay-Schmidt.
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Seruztu.t9rænser'le kan .tul'l/a$tsætt~s flå

st~d'et "'tZ/ra de herpå 0'o/l.vne slut. C/o/l! m.u
samt an91.unemdl l forhold krfLl, m~niM~ li«Z
mdl 01""9" I'd kortet

"

Itng{J'5t d 4-'1-/9S2

fQm/rQhri~gJrå

j

.lJeL=drod /'an--e<Z/o/w.-u
ga<4yordsar=L er' y.ede&
v~d~ds'e ~ Jo-./Z-./?S3

Ir 'tOGO
Terræn ved

Haqleby l{irlce
FræstoAmt
.lJeml!'d rtx:Lt slcrauerecLe arealer

er seruttuibelagt (kirke/redning v~aa".k~).
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A F REG. Nit \StD?>. 00

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

Den 22. november 1996 kl. 13.00 holdt fredningsnævnet,
bestående af dommer Ulf Andersen, Børge Stolt og Verner
Larsen, møde ved Høje Møn Hjemmet, matr. nr. 2 k Magleby by,
Magleby.

Der foretoges:

Fr.s. 37/96 Sag angående dispensation fra
fredningsdeklaration, tinglyst
d. 24/1 1953 til udvidelse af
Høje Møn Hjemmet.

Der fremlagdes:

Brev af 24/9 og 16/10 1996 med bilag fra arkitektfirmaet
Friis Andersen A/S,
Brev af 14/10 1996 frs Storstrøms Amt,
Brev af 22/10 1996 fra Danmarks Naturfredningsforening,
Kopi af indkaldelsen.

Foruden nævnets medlemmer var mødt:

Arkitekt Hans-Erik Albertsen,
for Møn kommune, kommunaldirektør Sven Hansen,
for Magleby Menighedsråd, Niels Rosenkrantz,
for Storstrøms Amt, Jette Nielsen,
for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, M. Jensen.

Arealerne omkring hjemmet besigtigedes.

Repræsentanterne fra Danmarks
kommunen anbefalede det ansøgte.

Naturfredningsforening og

Niels Rosenkrantz kunne ikke anbefale, at de 12 ældreboliger
placeres langs vejen, som ansøgt.

Jette Nielsen havde ikke noget at indvende mod, at der
opføres 6 boliger sydvest for det eksisterende. For så vidt
angår arealet nord for plejehjemmet gjorde hun gældende, at



bebyggelse vil stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnet kunne godkende, at der opføres 6 boligeL
sydvest for det eksisterende plejehjem. Derimod kunne
fredningsnævnet ikke godkende, at der opføres boliger nord
for plejehjemmet. Afgørelsen begrundes med, at
fredningsafgørelsen udtrykkelig bestemmer, at arealet nord
for plej ehjemmet ikke må bebygges, og at en dispensation
derfor strider mod fredningens formål, se herom
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

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 28. november 1996.

Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S, Att. Hans Erik Albertsen,
Frisegade l, 4800 Nykøbing F.
Møn kommune, Storegade, 4780 Stege
Magleby Menighedsråd, v/formanden Niels Rosenkrantz,
Stendyssevej 15, 4791 Barre



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Skomagerrækken 3 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 55786300 
  Fax: 55739139 
  Mail: kili@domstol.dk 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 29. september 2008 foretoges af formanden, for fredningsnævnet, dommer Kirsten Linde: 
 
 
Fr.s. 30/08 Ansøgning om dispensation fra fredningsdeklaration af 23. januar 1953 til at opføre en 
10,5 m x 4,7 m stor overdækning med en maksimal højde af 2,70 m  
på Klintholm Havnevej 17a, Magleby, matr.nr. 2k , Magleby by, Magleby. 
 
 
Der fremlagdes: 
 
Breve af 30. juni og 24. juli 2008 med bilag fra Vordingborg kommune. 
Tiltrædelseserklæringer fra DN, Vordingborg og nævnets øvrige medlemmer. 
 
Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet dispensation fra ovennævnte 
fra ovennævnte deklaration hertil. Nævnet har fundet, at det ansøgte under hensyn til, at 
overdækningen skal placeres op ad bestående bebyggelse og til, at højden ikke overstiger 2,70 m, 
ikke strider mod fredningens formål. 
 
Betingelserne for dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4 er opfyldt. 
 
Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder. 
 
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, 
stk. 2. 
 
 
Kirsten Linde 
 
formand 
 
 
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for 
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens § 86 
nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for 
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. 



 
Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen 
ikke benyttes, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr 
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af 
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 29. september 2008.  
 
Kirsten Linde  
 
formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Tue Mørk, 
Liljevænget 3, 4750 Lundby 
Vordingborg kommune, Rådhuset, Postboks 200, 4760 Vordingborg 
Taarup Behandlingscenter, Færgestræde 14, 4800 Nykøbing F. 
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege 
Jørn Klemmensen, Grundtvigs Allé 20, 4760 Vordingborg 
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