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Kommune: MØn 365
Ejerlav Elmelunde By
Sogn Elmelunde

Dekl./Kendelse Ti~.lyst• Matr. nr. dato to

l a 19/11-1953 3/02-1954
l b 19/11-1953 3/02-1954
2 26/10-1951 1/11-1951b

2 d 5/03 -1964 14/03-1964
2 e 20/08-1948 17/02-1949
12 a 26/10-1951 1/11-1951
18 og gade-
jord 30/12-1953 9/07-1954

F.P.U. j.nr.: 08-106-1971 Reg. nr.: 365-4



Afskrift.
REG. HR. /1~/tf

I,' ::.:;'(

stempelfri i h.t. § 33 i lov nr.
140 af 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede gårdejer Johannes Nielsen,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2b

af Elmelunde by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

e Arealerne beskrives således: Arealet mellem bivejen fra Elmelunde kirke-
~~rds nordside øst om kirken til amtslandevejen, mellem denne amtsvej og
~get fra amtsvejen m nordvestlig retning til sydfacaden af min gårds
redskabshus og videre til fornævnte bivej, Arealet udgør en trekant, hvor-
af den ene side, nemlig langs bivejen udgør ca. 80 m.

i

t

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

~.fuJ;~bdJtT .Rt~1t~mt:1*)@x

• For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

.. 2b af Elmelunde by og sogn,
~et fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen.

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

Elmelunde mWQi'i:fl55&~{.f!r~x~·kirkes styrelse hver for sig.
Elmelund e" ,den 26/10 19~

Johannes Nielsen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den Z, /10 195/

Hay-8chmidt. Rs. Nøhr. Johs. Kristoffersen.
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Fredningstilbuo.
, ,I

I
I

;\
Undertegneqe c ll' ,j.. N ..rn

I par e ~S'V .~.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 12a

Sørensen
I
I

I'.,\
\

e
e

af ..t:lmelund e by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matT. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: Den del af arealet, som ligger mellem ~lme-
lttte kirkeeårds nordre mur og en linie i en afstand af 9 m. fra nævnte mur
og parallel med denne.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande .

.!fii~:fxlmJ:fi~i!R~_~xt.:~:x~bcVejbyggelinien er 10 m. fra so~nevejens
mid te. I tilfælde af ~ bebY"jgels'epå ejendommen forpligt~r j eg mig til at
søge sognerådet om dispensation med hensyn til denne bestemmelse, og så-
fremt dispemsation gives, sk[.l bebyggelsen holdes så langt fra kirkegårdens
~dre mur som dispensationen giver adgang til. På det fredede areal må
~'e almindeligt håveanlæg med enkelte højstammede træer.

~-

N.P. Sørensen.

•idet

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

12a a! Elmelunde by og sogn,
fredningen er gældend~or efterfølgende ejere af ejendommen,

dog uden udgjft for mig. _
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

Elmelund e ~~~~~~ kirkes styrelse hver for sig.
l:lmelund e , den 26/ 10195 l

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 26 / 10 1951

Rs. ·Nøhr. Johs. iristoffersen. Hay-Schmidt.
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I~?- - -3. FEB. 1954 REG.NR. I !l-~ (.()U
O 1 Z

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

l b Elmelunde by og sogn. Akt: Skab R nr." 'I~ .
(adh'd.. o/ ""ØI .. "Ieonl."t)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller li de sønderjydske lands.
dele) bd. og b!. ! ting"
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers l bo æl:
Kreditors f p ~ .

Anmølulll"lmS navn og bopæl (kontor):

Naf.m1'redningsnævnet fut
~'r~e:t,., A1'-1.'1'''''' :.:J("r,r1:or-l Li.., ~..J i ~.. ~. .... I •• ~•• l ,~"""..J

Gade og hus nr.:
(hvor lidlnt 8ndea)

Stempel: kr. øre.
Stempelfri i h.t. § 33 i lov
nr. 140 af 7/5 1937.

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

Undertegnede sogneråd for Keldby, IÆagleby og Elmelunde kommu-
ner indgår herved under forudsætning af amtsrådets approbation på
nedennd:Jvntefredning af matr. nr. lE Jnmelunde b~ 08 sogn:

Arealet mellem amtslandevejen og en ret linie gennem den nuvæ-
rende bebyg6elses SYdli~ facade må ikke beby~ges, og på nævnte
areal må ikke foretages nogen for Elmelunde kirke 06 kirkegård ud-
sigtsødelæggende beplantning. Transformatorstationer, eleltricitets-
master o. lign. - bortset fra de til ejendommens brug fornødne ma-
ster-, skure og undre skæmmende indretninger må ikke anbringes.

På ejendommel.l.må ikke drives nogen virksomhed, som ved røg,
støj, ilde lugt eller på anden måde er til ulempe for Elmelunde kir-
ke og kirkegård.

For fredningen kræves ingen erst~tning.
Dekl~rationen må uden udgift for kommuneu«tin6lyses PQ e~endom-

men, idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af
ejendommen.

Påtaleretten har Elmelunde kirkes styrelse og frednin6snævnet
for Præstø amtsrådskreds hver for sig.

~lmelunde sogneråd, den 19. november 1953
~. Harly i,1aul Karl Larsen

Gudrun Jørgensen iiI. Skov. Alfred Hansen
Hans P. Olsen

Jon.on & KJoldakov, AIS, Kohenh.v. 2 9J ,
NnJ.urfr. N. Pr. A. J. Nr. '/1960 ,j

/
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J,' 1~.,.L·JL.-.1.J')."': ,1..)...JuJ'C: lLl' .1~':"-:"li·:J .., •. 1:,\ . .IJ:'::';::. _I: ..•• ~l o.j!

.,

lndfilrl l ~a~bOrlinfor retskreds nr. 24 ~le~ekøbsfad og M~8 harrad
. dan - 3 FEB.1954 O
lyst fn:bcE bo.~1. 1~ Akh skab R II', 11S-. ~
~ ~.: A"""".: ~ l;v rd.
§141 "II U~·~ ~.
~ 1411

,,' N. ~~~.
lait kr. I.

.!
/ . -

På Keldby 8ognerldB.~egne:
Jens Skov.

• 111 ',' :""'ll! JAI~

\..1 ), .\1 • •for Magleby sogner~d t, ; J.J ••• "

pr. Borre' I ,
......... l)

;\.geNielsenformand.
Søren Fri.kJ.ann

Sigrid Jørgensen Sigvald Hemmingsen
Chr. Jørgensen Thorkild Nielsen

Anker Larsen ....... J I AI',""

J .P~• .!.larsen
Godkendes.

Præstø amtsr1d, den 14. januar 1954.
',','echselmann

Deklarationen modtages oc 6odkendes.

Natlll"fredningsnævnet 1m
Præste Amtsrhadskrea ~

Hay_3chmidt.

J ol, I q f 'f-den

Johs. Kristoffersen

,-

Genparter.s rigt:ghed. bekræfw.
Dommeren i Stege, dl:n -3. FEB.1954
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4FSKRIFT

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

Stempe1fri ib. t. ISS
i tov nr. 146 7/5-1937-

Anmelder:
NHurfr~dnlngl"""'"
Pr.stll amtsraadskr.ds.
Dommerkontorec IStore-Heddlng,

KENDELSE

afsagt den 30. dec. 1953
angående fredning af gadejordsareal ved Elmelunde kirke.

\

~
I
"

Ved ~Elmelunde kirke er beliggende et gadejordsareal under ejer-
lauget Elmelånde by og sogn, hvilket gadejordsareal er af~t på et
kort, som er udfærdiget af landinspektør Olivarius Hansen af Vor-
dingborg , og som vedbæftes nærværende kendelse. Adgangsvejen fra den
vest for kirkegården liggende vej til.kirkegården er matrikuleret som
matr. nr. 18 Elmelund by og sogn.

Gadejordsarealet og matr. nr. 18 begæres fredet således: Arealet
må ikke bebygges, og på arealet må ikke anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. l. t bortset fra de nu eksisterende og de
til kirkens brug fBx nødvendige masteri, skure, udsalgssteder, isboder,
beboelsesvogne og genstande som efter fredningsnævnets opfattelse er
skæmmende. Arealet må ikke beplantes på en sådan måde, at udsigten til
og fra Elmelunde kirke og kirkegård efter fredningsnævnets opfattelse
indskrænkes i væsentlig grad. På arealet må ikke graves grus. På area-
let må ikke drives nogen virksomhed, som ved xk.røg, støj, ilde lugt eller
på anden måde kan være til ulempe for Elmelunde kirke og kirkegård. På-
taleretten har naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og El-
melunde menighedsråd.

Den 30. december 1953 har fr~dningsnævnet afholdt møde ved El-
melunde kirke, hvortil indkaldelse er sket ved bekendtgørelse i Stats-
tidinde nr. 215 for den 14. d.m., i Møns Folkeblad nr. 290 for den
12. d.m. og i Møns Dagblad nr. 292 for den 12. d.m., hvorhos so&~e-
præsten, sognerådet og amtsrådet er særskilt indkaldte.

Mod fredningen er ikke fremsat indsigelse.
Idet bemærkes, at EXKm Elme lund e kirke med nærmeste omgivelser Skøn-

nes at udgøre et område af den i lov omx naturfredning nr. 140 af 7/5
1937, § l, i begyndelsen, omhandlede art, og at de øvrige Elmelmnde kirke
og kirkegård nærmest omliggende arealer i væsentligt omfang er fredet ved

, .
deklarationer, udstedt af de pågældende lodsejere, samt at den foran
begærte fredning af gadejordsarealet og af matr. nr. 18 Elmelunde by og
sogn som et led i fredningen af nævnte kirkes omgivelser skønnes at væ-
re af væsentlig betydning til sikring af udsigten til og fra Elmelunde

Naturfto. N.Pr. A. J. Nr, J.'~'9'tJ .

l

I .
I

-.....,...~_..----..J



kirke og kirkegård, vil det fornævnte gadejordaareal og matr. nr.
18 Elmelunde by og sogn i henhold til nævnte lovs §§ l og 13 være at
frede som ~ ovenfor anført.

Efter omstændighederne vil der ikke være at betale erstatning for
fredningen.

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

Det ovenomhandlede gadejordaareal ved Elmelunde kirke og matr. nr.
18 Elmelunde by og sogn bør fredes som ovenfor anført.

Hay-Schmidt.
Johs, Kriatoffereen

Re. Nøhr.

Afakriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningm ..... for
PræstIlI~mtsraadskreds.
Dommerkontoret IStote-Heddlnie den l. oktober 1954.

~L"~
Hay-Schmidt.

J

1
j

-.- .-._~
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Matr. nr. l !: Elmelunde by og sogn.

'. , Naturfrednmgsnævnet fot
Anmelder. PræStø Amtsraadskreds,

.:.,0 uet:.t;;I',(WAl auuo.u.b'Xa.LJtaCl.

l

101 Je[lV[iiI12"f)ninb~'U.t8~neb , ~
2be"fllabu1BJmA ~q

.l1l:ll:l'J:&l':iosal,'.ul .1o.Hiat

D o kl. r u t 1 o n.
ns'rreri efH,Ir,~ aO DM hfl" ~ n~9J'{: .f.~ .1'I~ at)fi"'( ,JeJs"C '101 n880d~8b .t .t~m'ibtiI

Undertot'llad. ltoØ1~rI4ror' .la.luwhl tOJll1U&.itii'Z'.IØ;""b
der tOn4 •• ~et1 Kn ...... ' •••• -J.ppr~d.loA~f&l:I ... " 'i'$iOfH$ilXJ.l
at •• '$1" .. nr. Y.sH.~ •• "mO.e .... d b.IJ'10'! '15 n.5.mpaO~Jleta: I~.

~tre.' .. ~r. ar. lo! ,ch'l'b..,..balll1. beb,a••• Ue.. 4......

y~SiM!&pW~f.il" Ral ~ 0ll1bI6d •• , ek"l b.blce ...... W.eiili:frI.ifu

rlt\ler, udV8ncU•• tener au'l pluOttr1.ac ",oclJten4•• ., 4. pltale~ ...

t1~~de. iranafOl~.tor.'u.1oA.r, 81.ktrl~ .. e•• ~ G. l1&n__ ~
,;t'im"lud b~d' lit ~.l:;1 s$l8itU'lJla'iA _L~.t ~r. detil -.J en40Illllen.l:lf1.nIK "'T8l'1l1Ø(lJl~ 1Id'ln.~f .br. Ol.«.

k JI 1'" ..._..~jH- ,MBLt,,,d>il ..-ss..j,w[) ~c:n ;taffVæn~rrtnhfrrhuJ.8" .
e ".11'18 IllAr. ,,&.............. 4XXW' IIlnerl.Dfle •• ~ I t.. ......... A ,,+ -a'

- : ,Q·J:l1diJ~h:HGlJm ~a.-J."'·.'
PA ej GI140

rwl
.,\ ~'f~"'~P~~~!~~~~~ ...~~~.l\Uld. k1J'k.::-,

1I:1rke&11'dud.lg'e.d~t.>.nde b.~'i.sH \

.Pi eJt!ndo ..•II1Wl.. ikke driyee aOIP;i>l1'11rkeoallat, e_ II ......
, ~

sAdeA .4. al' U1 ulellj). t.r •• 1&1. kir-
· t

at_J, 114e lust eller ~A
ke oc ldl'te,lr«.

Po. tl"o4a1nae.n Juaves lnaeD .ratu'tJllØ8. .r
1).lc1.erli\~lolleJl III .den wls1t' ~O,. ltOIllllu...... 1.1••• pi .~J...

do....~. 14.' tl'eaaac_ er ae14eD4. te" to...• t""_1&...• ~.J.flt
.~eIl4... n.

Ntal.re "t.n .bar t1Iael\ll14. Jd.rae

Henrik Henriksen

·"31'81.,. :.. 're4a1Jlc •• I ~JJ!l
l,
i"
l
~ '\

for ~. ""erl4.tr.4. h••r tor -iC-
I

ilM.\.u4 ...... d., I clea 19. hovember 195.3.

Harly Maul Karl Larsen
Gudrun Jørgensen M. Skov Alfred Hansen

,/ Hans P. Olsen.
Naturtr. N. Pr, A. J. Nr. 217/1t? 60 .

t "

God_ I
---..,./'1--;- -', -- - I I
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Præ8~.am~BrAd, d.n 14. 3auuar 1954.

\

Deklarationen modtagee o~ ~odkendes•

Nat.urfredningsnævnet tor de'
Præstø Amtsraadskreds ' n

o·tf- V-0-\J.airJJchmici-t0.I:' 1. t'1.LI.'I!Ili ,'fJ.l .

•\'ut! l\\' LiSVI t' Johs. Kr1.to~fer8eD•

Indført 1 dagbogen for ret~kreda nr. 24 Stege købstad og Møns ;herred
d!Rt3 ... tf~!·"1lii~t j;.'.\,fJti ... ,o.. 't,l\ or.wJ. .•~.l ,,' 10:1 t.&').\)lit~Q~ .Otift:ilt.i .....Aud

LY~~Oi3j4ea~iua4efiv11u~o~q4Åk.4ska.~..-nlf .e"'.•~l 'l.~

.An.m I Ej endommen er forud beJlII'te~l,)m'f •• ..; .. "et::I .'111 ...... l.tJ

iq,"!.llb ~b 'X'.-ih e~q,t'V.,1("'j ..L(I.J:d.*t..... ul·.I~ :!ol ."'sø ~"$.""....-a1&

il~~:i!.i.il~DWfl~ ..qt~."'..""ø ... J,1• ..tlH .61~ .. a t(JlilO • .(øJlD' '."'Wljføi!ttr:ltllW
-iu'lI,d' • .L.I$il.<j ob ; d .:I;,t,'lt:.t:ål;,uC! aDi1;,,:s.,J..q 01...._14 'l...n:-.,"t~•• tU.,,_ b~J..t\l'l

11"101 - .(IC'U .0 ,,\",,t"'llElI~h;j it.~14 ,J.llII1VU Iftø4"emoleøn't ~.()::-,tI
: .·.Ums ~~f~J~~~t~1-t~~~~~~~~~~~'t1.rA!~r';'\~"~"K\.J>stot.Lit ab .h, It ••

NatumAdning-snævnet fbs den ~a..., f,:bruallo , Q"~-~--t' ....t .J... ...n..- 4-", A t d k • bI. ~tJ .G '4,1.4.. ,) ...;a~-""'v.J~ .'1". .p., .
CR"lSW msraa S~~~/ ~--"":~~-~-' ~_. '.

~(! ~ dA -"'"u,l.!. ,~~~t'i!!prlmotneL .....
Hay.....jiQl:uDdL. v J IIll,ll'" ." ...a::Y fJf!IMf a.t.bII h"'''',4 J..:l

.t~·~"9lt d li.t..lc. ,I; ..1Lv.>.,d\l Ut."Oa S,.·V.l.:'" IiI.l1A! M n.,•. ol\Æut. lir
-',d.S tlIll:1Uh6J.L., "Hd ;1 t,..,.h, ..L.lJ '1\;, <.:,lu;; H\!IL4'Ui j.~A "1$.t~u t.-.t a6.L~ ttd~
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. f
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Matr. nr. l ~~e~J:~Ebg<.~1. .åg

• vo1c.: ene l.

Anmelder:

uee~lmmeH bisv~lU

.n9 el.::d: 11 b .Il:li'l Oifi' JJ l') con ~ J'IU t. • '11\') 'U1.S.lDl 'l'i tte'l 'fa
• B El DIlsJ! boD. .,

• .f>('\!I '"1BfJOBL • H rw[) l b "·I ...... ~1 •• $. I "j., 1."
.fiJ)8rnIe~rf~9'.'· JU'~ 1"• .i 7/5 1931•.

• f:lSiHLO.iiDOg ~o cS;,;aJ bom IfenQl;tJi;)~slJLea. .

I
I
\,
I
\

l

nl~ k.~ ~ r a ," .i. o id' jfrrv~rr~~(TifThA'ftmt~"~( l I o ~~ll" , L l' " I (1

VJl4.1'16~(J4•• ~_lle.rl4 -f~ 'teJ.ub,1, ~~~!~. ~·.~~r-..
nelP irld4Ar lUJ"tMi~lit'ØI*~ at "~ •• '."iapMi-."
Jl.4~1,io lre4Jd.llc .t aa\l'. ar. 1,i ..1ad,~" es ..... L\

[)9'1:'l;SF 81»Wttli1;0.*11Nut_l ..ilåe"'jeif)&j)[~9j. ••. O.. io:~~ ~.~~~ ..
al , \ ,:~c{({ .'Ide't ~f. . flabI'lIn~.bftb.vg,d.a •• aJl'cllitfU t 1kk:1.l .. o .

:;;J JL. cf . " • J .l" d [ • Hf 9bi1.U:J~mj~ : ba,so$ ;t a y,LlU'Ml al 1t~'.·lir•..-a ... ··.O(Jtal ~fW ;~.IJI• .1Ud ....... øl' .._

atatl.al ..~~~~i9ti.jtiDiå1~~uir~jtJ~i~~;~~~;~ltfttl~te-
~fJ[f ~~D" L '

• ';[ .3~ .. -!T,.' .u~. - 'or' ••' Ira d. d':... ~~" .... ' .... to..... _
• 't........ kure 0111 had .. e &UlmIDGDåe 1n,:re~n1nc.lI'=-t ~ ·iiIif"'~t,-~·tr;

t
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01747.00

Dispensationer i perioden: 16-01-1992 - 16-04-1999



REG.NI. I 7147 .00
Modtaget ISkov-og Naturstyrelsen

U D S K R I F T 2 2 JAN. 1992
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

,
j.,...
I
\

Ar 1992 den 16. januar kl. 14.15 afholdt nævnet besigtigelse på ejen-
dommen, Kirkebakken 39, Elmelunde.

Til stede var nævnets formand, dommer Ulf Andersen, det amtskommunale
medlem Vagn Hansen og det lokalvalgte medlem Folmer Nielsen.

Der foretages:
Fr.s. 2/92 jfr. 76/91.

Ansøgning om dispensation fra fredningsnævnets ken-
delse af 30/12 1953 til på ejendomme~, matr. nr. 1
b Elmelunde by, Elmelunde at opsætte et skilt m.v.

Der fremlagdes:

- Kopi af skrivelse af 9/1 1992 fra Møn kommune, Teknisk forvaltning.

Kopi af fredningsnævnets kendelse af 30/12 1953 var til stede.

Ir Den ene ejer, Britt Olifent var hidkaldt.

For Storstrøms amtskommune mødte afd.leder David Trier Frederiksen,
Landskabskontoret.

For Møn kommune mødte formanden for Teknisk udvalg, Knud Petersen og
arkitekt Annie Larsen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jens Holmegaard.

Der foretoges besigtigelse hvor placeringen af skiltet påvistes.

~. s.1J ~ (;2\?:»S -000 ~
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David Trier Frederiksen bemærkede, at landskabskontoret havde fået
sagen til udtalelse, men at man endnu ikke havde afgivet udtalelse.
Placering af flagstænger vil ikke være i strid med fredningsnævns-
kendelsen, mens skiltet afhængig af dimensionerne vil kunne være om-
fattet af nævnets kendelse og i påkommende fald, vil der skulle tages
stilling til, om der skal meddeles den fornødne dispensation.

Sagen udsat på, at landskabskontoret fremkommer med en udtalelse.

Ulf Andersen.
fmd. JUR/bk

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 21. januar 1992.

~And~

fmd.

Udskriften er sendt til:

Britt og Jonathan Olifent, Kirkebakken 39, 4780 Stege .

Møn kommune, Storegade 56, 4780 Stege.

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

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
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U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1992 den 14. februar foretoges på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 2/92 jfr. 76/91

, Ansøgning om dispensation fra deklaration af 19/11
1953 (ikke kendelse af 30/12 1953) til på ejendom-
men matr. nr. 1 b Elmelunde by, Elmelunde at op-
sætte et skilt m.v.

Der fremlagdes yderligere:

- Skrivelse af 28/1 1992 med bilag fra landskabskontoret.

- Skrivelse af 5/2 1992 fra nævnets formand til nævnets øvrige med-
lemmer.

•
- Erklæring fra det lokalvalgte medlem Folmer Nielsen, hvorefter

denne indstiller, at der gives dispensation til opstilling af et
skilt af en højde på op til 3 meter og flagstænger af en højde på
op til 10 meter.

- Skrivelse fra det amtsrådsvalgte medlem Vagn Hansen, hvorefter
denne indstiller, at der gives dispensation til opstilling af et
skilt af en højde på maksimalt 3 meter.

Formanden bemærkede, at Vagn Hansen telefonisk har meddelt, at han
indstiller, at der gives tilladelse til opstilling af master af en
højde på maksimalt 8,5 meter.

Formanden kunne tiltræde det amtsrådsvalgte medlems indstilling. Der
træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

1~13/$-6~
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Nævnet meddelte herefter dispensation fra deklaration af 19/11 1953
til på ejendommen at opstille et skilt og 2 - 3 flagstænger, som
ansøgt. Skiltet må ikke være højere end 3 meter over terræn og flag-
stængerne ikke over 8,5 meter.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Ulf Andersen.
fmd. / Jan Uffe Rasmussen.

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveises modtagelse
indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 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-
fæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 18. februar 1992.

Jan Uffe Rasmussen.
fg. fmd. /bk

Udskriften er sendt til:

Britt og Jonathan Olifent, Kirkebakken 39, 4780 Stege.

Møn kommune, Storegade 56, 4780 Stege.

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

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsrnarken 13, 2970 Hørsholm.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
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FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT
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År 1996, dl:m
Vordingborg af
Andersen.

5. marts foretoges på Dommerkontoret i
formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 5/96, jfr. Fr.s. 2/92 Ansøgning om dispensation fra
fredningsdeklaration tinglyst
den 3/2 1954 til at opstille
et skilt på ejendommen matr.
nr. 1 b Elmelunde by, Elme-
lunde, Kirkebakken 39, 4780
Stege .

Der fremlagdes:
ansøgning med bilag fra Brit og Jonathan Olifent
fremsendt af Storstrøms Amt og
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige med-
lemmer.

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

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

Ulf Andersen

/pn

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelses
modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38
B, 2100 København Ø, af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte
myndigheder m.fl.

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

Fredningsnævnet for storstrøms Amt
Vordingborg, den 5. marts 1996

.~

~dersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

Børge Stolt, Nordgade 7, 4780 Stege
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby
Brit og Jonathan Olifent, Kirkebakken 39, 4780 Stege
Møn kommune, 4780 Stege
Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37, 4800
Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-365-33-1996
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Køben-
havn K.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite på Møn vi
Jens Holmegård, Naturhøjskolen, 4780 Stege
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø .
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Modtaget i
'ko'.'· 0g Naturstyrelsen

1 9 APR. 1999

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Tlf. 55370058
fax 55370358

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Den 16. april 1999 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen :

Fr.s. 6/99 Ansøgning om dispensation fra kirkeomgivelses-
fredningsdeklaration af 26/10 1951 til opførelse af ny gra-
verbygning på matr.nr. 12a Elmelunde by, Elmelunde ved Elme-
lunde kirkegård.

;:-~~:""l"e·r'''..t:J;;.~,mlagdes:
-"Brev af 22.marts 1999 med bilag fra Storstrøms amt, natur-og

plankontoret .
.........'."Til trædeIseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand var enig med de øvrige nævnsmedlemmer gav
nævnet tilladelse til, at der opføres et graverhus i over-
ensstemmelse med de'fremlagte bilag.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet in-
den tre år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

..;~n

-\'.I//i-oo O I
bi

Ulf Andersen
~ formand
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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 i naturbeskyttelseslovens § 86
nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klagen indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketor-
vet 16, 4760 Vordingborg. Fredningsnævnet videresender kla-
gen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre afgørelsen stadfæstes af Naturklagenævnet.

• FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMT

Vordingborg den 16. april 1999

~An~

formand

Udskrift er sendt til:
Storstrøms amt,natur-og plankontoret, j.nr. 8-70-51-365-95-
1998.
Arkitektfirmaet Arp & Nielsen, Algade 59, 4760 Vordingborg.
Elmelunde Menighedsråd, vi formanden Karin Skovgaard, Ore-
gårdsvej l, 4780 Stege.
Møn kommune, Storegade 56, 4780 Stege.
Skov-og naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite for Møn, vi Ole
Meyer, Slothøjvej 15, 4780 Stege.
Knud Steen Jørgensen, Grønsundvej 245, 4780 Stege.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby
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