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øster Egesborg Kirke
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F.P.U.j. nr.: 06-06-1972

REG. NR. J? sy 49

I
Flugt ol hU5gavi

5,0 190
1:4000

Kommune: Langebæk 361
Ejerlav Øster-Egesborg B'(
Sogn Øster-Egesborg

Matr. nI'
Dek;~.Kendelse Ti ':Pa.fy stato to

1 a 29/05-1954 26/10-1954
2 a 27/12-1952 24/01-1953
4 a 30/09-1952 21/10-1952
9 b 30/09-1952 25/10-1952
12 b 6/12-1952 31/12-1952
Gade 30/12-1953 9/07-1954

Reg. nr.: 361-3



Matr. nr. 4a øster
by og sogn.-

"b t §33Stempelfrl l . •
1 lov ur. 140 7/5-1937..

Afskrift.Egesborg Anmelder z
REG. NR. "7S'~

FredningstllDua.

Naturtredningsnæv-
net for Prwstø
amtsr\dskreds.

I'
" .

Undertegnede g'årdejer Knud Plougmc:.nnNielsen
tilbyder herved som ejer af matT. nr. 48

af øster Egesborg ~y og sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således: j~tb<tllte at' • 50 meters bredde nord og øst

for 0ster ~esborg kirkeg~rd og gr..Jnsendeop til dennes skel.
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Fredningen har følgende orllfan2':
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstdmmede træer, og ~ må ikke på

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

genstande.
Jeg forbeholder mig dog ret til at der pi det fredede ~real må plantes

dværgfrugttr~er og højere frugttr~er.

For fredningen. kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstaaet med, al ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

, 4!, af øster ~esborg by og sogn,

idet frednin~~~r gældende JOgBfor efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for

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

øster 1!.gesborgmenighedsråd hver for sig.

øster ~esborg ,den 2 /11 195!

Tiltrædes som ejer. I februar 1952.
Vilhelmine Marie Nielsen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 2

Knud Plougmann Nielsen.

111951

Hay-Schm1dt.
K. Knuth,

Johs. K~isto%rersen.

Naturfl'. N.Pr. A.J. Nr. -9o/f6d.
•
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 22, Vordingborg købstad og
søndre Birk, den 14. november 1951.

Afvist fra tingbogen, da fru Vilhelmi~e N1elsen et~r som
ejer af ejendommen.

L. Levinsen.
Indført i dagbogen for retsl{reds nr. 22, Vordingborg købstad og
søndre Birk, den 21. februar 1952.
Tinglyst. Bd. øster Egeeborg. Bl. 57 Akt. F. 637.
Anm.: Pil,ejendommen hviler følgende hæftelser:

l) Ptb. til landcreditkaasen 9.000,-
2) til øster }~eeborg sogne

sparekaose 25.000,-
3) ifl. arvcf~stekontrakt og skøde l.

28/1 96 er betinge~:
a) hegne og sKelsansvnr overfor,naboerne.
b) jagtretten er forbeholdt for ejerens bes1ddelsestid

Fideikommisbesidderen m. betjente har ret t1l at færaee
på nr. 4a med gevær og hunde.

c) bankaktieretten er ejendommen uvedkommende.
4) lJekl. l. 24/11 24 ang. byggelinie.5) 2. do. l. 8/5 1935 ang. do.

L. Levinsen.

Afgift: § 1411: 2 kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

N8torrn~rt~1n~5n~vnet,for-
PnøsW A tL1.i:>raaUaKreds , den 24. december 1952.
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Matr. nr. 4a øster
by og sogn.

REG. NR. ~7S'~ II ~/~I
Egesborg 0' .,::

Fr.edningstilbud. I~tempelfri i h. t. § 11 D
.i lov hr. 140 7/5·1937.

Afskrift. I

Undertegnede fru Vilhelmine M8rie Nielsen .
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4!!

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

sogn,

Arealerne beskrives således: Den del af ejendommen der ligger mellem
a) Mern~ørslev m voJen mod nord b) vandløbet, der ligger ved par-
cellene vestlige skel c) Mern-Øster Eges~ori·vejen, skellet mbd matr.
nr. l2.!l.,l2!::"'~ster bEgesborg kirkegå.rds nordre mur og en linie
fortsat mod vest til det under b) nævnte vandløb i forlængelse af
kirkegårdemuren •

fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstdmmede 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at der på. det fredede areal må plantes
dværgfrugttræer og højere frugttræer, og at der m! foretages bebyg-
gelse langs vej en rJ1ern-cster-.I.;gesborg.

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilhud tinglyses på min ejendom matr. nr.

4,!! af øster BBeeborg by og sogn,

idet 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
øster l!.:gesborgmenighedsråd hver for sig.

:.1ster~esborg ,den30 /9 1952.

Vilhelmine Marie Nielsen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 18 /10 1952

Hoy-Sohmidt. Johs. Kristoffersen.

'turfr. N. Pr. A. J. Nr. (J 3)9.f;iO .
. ,........ , " ~- " 'l' --.------,--.,-----
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 22, Vordingborg købstad og
søndre Birk, den 21. oktober 1952.
Tinglyst. Bd. øster Egexborg Bl. 57 Akt. F 637

Anm.: Forud er lyst bestemmelser om :·heg!1s....og skels-
ansvar overfor naboerne, jagtretten, ~~ 2 bygge-
liniedeklarationer og et tidligere fredningstil-
bud. Endvidere hæfter ejendommen for pantegæld
lyst for 9.000 kr. og 25.000 kr.

L. Levinsen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

l~allirJ frir; : ,III, ~~I 1(,. '"

PræSu, Aml.sraadskracl~.
, den 6. november 1952.

---- --- .-- .--
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llair. nr. ~b .'lJior
b1' o~ uop.-

, I "~',Il
REG. NR. /?~.y// 'i /.1;' "1:, .', l}

".geoborg ,
Fredningstilbud.

Afskrift.

StempeJlri j h. t. § 33
i Jov nr. 140 7/5.1937••

'.
Undertegnede _ rl1. He1(,o tt'.onueD

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9b-
af ,'utOl:' ~tWb\Jl'd by '\ Ol
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: ...JGU duDlWaU i e1D helhed.

Fredningen har følgende omfan!r:

ttuiarnll 1~~ikk.~ile~l~~C~l(!I.~lP.9JmmuB.~~~t8llIO'dllØ!t~
~. QtU:oe1tiK. ~~dSx~atKllU~litømltl1UtllllC»X:UJIX.
sa~.a~~~r~Jbeh0else.IL\JCII"qmf1llarn:IJDHSK~ •• ,w!U.muIjy]RlXiaUB.~

jIIlJ}'aMI1!!i()ll;ta~:lålI3:ltatXl:illC1t

På cJemdo:nr.lcn må ikko drivon no::on virksomhod 8011vod rq. 8t,,~. ildo

lUdt d.ler r}p\ Lnden .i.1..;no16~-Q·&dåd"~l..~ vh'ko 6snorcn4e tor øster :idoe-

borg k1rl\u Od kirJ,cgånJ. 1~.

.....'-.
-"\..

For fr~S,;;i-,ge'~ kræver jeg ingen erstatning. . . -.----
Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på mm ejendom matr. nr.

f by sogn,9~ a ,;U "~• .L' i~:L\;",l'G og.
idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendom ",len, dog uClen udgift for

mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranståen~~ er frednings~æ~net for Præstø amtsrådsk~ds og

øetcr .,;uDborgmenighedsråd hver for sig. \ \

.'o1.or .~cobor~ ,den'3~~ 1952

UeJ.au I~OnDt')n.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 24 /lo 1952.

lla1-Sohm14 ~. Johø. r.ri G tottereen.

Naturfr. N. Pr. A.J. Nr. ~ ~~1 ~o
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Indført i dagbogen tor retskreds nr. 22~-"'TordingboJ:Skøbetad 'og søndre
Birk, rlen 2;. oktobe~ 1952.

~ l':t~J..vst. TId. ~,. I.:;geobor~ ;ll. 67 ,'okt. G 661.
J...nm.z l) \al:;; 1935 i. deklaration W18AeJlc2e bygge-

.l1ule. , "
2) '1:1/6 1911U~; pantebrev, til øster 41osborg
~)OgH& IAne- 0u GparoJcasø8: 7.600 kr.

-~. Levinsen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

{af,lll'frrrl n inP'StiffiVm~t. for
Præstll Amtsr~&.d~;kl·eds , den (ti -november 1952.

~i'/"'~ t.--L-~~

Hay-Schmidt.
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Afskrift.
• i.

f. ".

• . I l lo J. ~ ... II,J .. , ..." ••. )/, • .0' .~ .'

Katr. Dr. 12b øater'!'6eelte1"i.."
by og sop..- ,

Jo, •• L ~ r;;;, • ..l':"'~J .... t.., ..... ~ l t ...J • ?,.J J ..L ,., 11

.. '.,0 .. 1 .. 'tot

~.
o,. ~ j t;...1 .. : J

F r e d n 1 n g s t 1 l b g d.
" /'

I anledning at, at undertegned. aJ1sk~r a ~. d~.,2~/.l!1j.9r;2 ftA.(. De,d~_
•• " J L ..CI:':ll1 -r:,-lr~:r;fo ... ~r.r~r:" T.I,!'r'7""

.- -UIIIlVnteejendom tinglyst fredningst1lbud ophævet t1lbyder J eg hen.d .PØl

eJer af matr. nr. l2b,0øter ~eabor& bf og sogn. at 1~4e Q.4e~nte areal
• (- :VE J.r .lI] l:. • ~ l i1;; D I

at oveJ1D.ll'fXltematr. Dr. frede. ..
! ".... ..

Arealer~~-wei:riv~ti'--ilieje.l~.:~,
.j blillI!O(:-X, ~lJ.

Den del at matr. nr. l2~, som er begrænset at a) mod nora en ret linie
fra det nordvestlige hjørne af det nuværende beboelaeehus og YiDk.lret pl
og til skellet mod matr. nr. l2~, b) mod veat skellet mod matr. nr. l2~,
o) mod 81d sognevejen, d) mod øst den vestlige gavl at d.t nUTerende bebo-
elaeehus og en ret l1nie i torl~else herat mod 08 tll aogneY.j.n.

J"- -.

Fredningen har ~ følgende omfans:
Arealerne ml ikke bebygges eller beplante. ae4 hø3.t .... d. treer, og

'er ml ikke p~ arealerne grByes grus eller anbringe. tran.foraatoretationer,
ltelefon- og telegrafmaster o. lign., Skurl, udaalgs8tedlr, isbod.r, b.boelee8~

vogne og efter nævnets opfattelse skønhedeforstyrrend. genstand ••
For fredningen kræver j eg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at oyen.tAende fredning.tilbud t1D&l1s •• pi

m1n eJendoll matr. nr. l2.!tøster Egee})grl by Ol losn, lde" tredD1ng8ft er
lældende Og8~ tor efterfølgende ejere at eJendo..en. d08 uden udgift for

I'
li

\~
r I
I I Pr~Btø aat8r~d.kr.d8 og øster Egeabor« .enighed.r~4 hver tor s1ø•
1, I ,og

Ø8ter E&e8borg, den 6. deoember ittI 19S2.

lIig.
~

Pltaleberett1get i henhold t1l toranetA.nd. er fre4D1Dg.D89Det tor

I '
I I

I I

Louise Hanaen.
Deklarationen aodtaaes og 80dkende ••

BaturtredD1ng8nBYnet for
Præstø amt.rldakr.aa, d.n 30/12 19~2.I'

fob.•• Kristoffersen.
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Indført 1 daabogen for retskreds nr. 22, Vord1ngborg købstad og søndre Birk,
døn 31. deoember 1952.

tLDg1let.- Bd. 0. Egesborg. Bl. 82 Akt. F 149.
A#m.: lo~d er pi ejendommen lyst.

'101 J:di;;' ...••'J~,id:~l.JJ.i~.J·9J5',d~l-~~~1!1on angA.ende ~N"ft~ •• J·'~" d.s.! •• u .'1~ !-I'

o ta!".J .. "'~'.' ·"oil~f·41i:i'1938 pantebrev t1l 0st1fternes Kredl ttore~~S.8~o ~r •

• "1~. "'~l t ~ ~- i) ·29i~~i.~~;~~.•r~l'1Dg8t11bUd.

L. Lev1nsen,

.J ••

-At18krif'teri~'~i~t1ghed be}(ræftes~ .l ..

1....~.: ..... :. .... l '..v •••• ",I WI " ~ .. ;. ~ ... ,J.,;

J ••. '. , • l

f .'

Hay':'Sclimidt.
.1... • ....1. • 1.: .·L.!' ....... 'i:~ l.lli'b H~',

'-

_,~ .. ,j, (J ..a .. i! ,

, • l
.........J..lt.' 4_• I

". . .
," ,,' ~ r, r'ht:.l j.' • .tJ:~.~.

.. ,'.~ J ... ,J ... ""~

. 'l ~j ....i..t. I,. , '., !. .: . : ) .. L ~ ,; ,.) •

<to
r.l.vh.:.t"Jl .L ;l-"I~litj&·l.(fj).L • .tl'i

~
.~\.!8 lui '41,,,,, !, .)'-"',J.:.I,,):- •. :O 0"::1),.'·. ..:.• h ..l'!..... ;.;•.1 obu'J.i8ht~"1."r..e' oJ .......1 '

.'

'H" ,j'j.I(\I. 1,;:.,.111. .• , J :.: .\"~ ';~1
.~.. ~a\,)r}.l(}.' ,~b::.L:'i.li~Jhl':.J~."'- 1,-',Jl..'\I.
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Afskrift. REG. NR. /7.s-~ ('L/II -SI)

"'''1'. nr. 2.1 •.istor Jlge. 01'1 ~iempelfri i h. t. § 33

bI o~ s0t5n. F d· t"Ib d i lov nr. 140 af 7/5-1937re nlngsl u .

Undertegnede cOgnorl1cl 1:01' .teter 1~eebor6 kOllrmme
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2.e,
af øetez· "{jceboI'6 by 08
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives saledes: lien del af ejondoaunen,del' 11SSll' nord.
for den nU9~rende rejoøe'ald Od BO~ tor tiden benltt •• t11 p~rke.
rin.;et>ltlae 101' lo.irken.

_..~

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

på arealerne graves grus ellez' anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

2Wf~~~JIQ

r
f1o~rlerA48:tl:.?r fredningen kræv~g ingen erstatning.

~g er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
matr. nr. 2,9. af li: ester 1.,.~c{'bOl"ly

tinglyses på ~ ejendommen

0l sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift
for Ug.e.' ...l.lOl"\llet. dOl&med l'orblJt,old at Pr~lt" alllterA4. lodteDd81••

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsråds-
kreds ol''''1.o~ ~G~bOramenighedsråd hver for sig.

't>~."orLiesbora ,den27 /12

ester J~.øborg kOlnmun8pr. Mern.
aem. Jobanean.

MH~~W~lfllølW.
"MM~HUx,~,mø~l;.tlWM,:'WX~5

Godkende ••
Præstø amter4d, din 2. ~anuar19'3.

·,løchøe1lllann.

-, ·,"oor --- _. '. 1 T~-- -- ...r-....."1· - -"- -
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fia.bu.:·J:j,'c:d111n~}fmtll9net for
Pl'f»:Jtø ttGltitll'1\ae!Jcl'ede. den dl). ~anual' 1953-

Indført 1 d8gbo~øn for retøkreds nr. 22, VordiDiborg k.betød ø~

søndre ~1rl:. den 24. janua:r:' 1953.

il.nm.I c'oruder lIst uEiklul't..tionlang~ende b3e'se11n1e.
L. Løvinoen.

Afskriftens rigtighed bekræftes •

i~aturrrednin~l'~JlæVII.,1I ,den 28. januar 1953.
Præstø AmtSl'~lkk1'tJ~~~~~~':-1
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Matr. nr.: Gadejordsareal under ejerlauget
Øster-Egesuorg by og sogn

•,
Ite

Stempelfri ib. t. § 33
Hov m. 140 7}5-1937••

Anmelder:
Naturfrednlnglinævnet for
Præstø amtsraadskreds.
DommerkontorlJ J Stør~.HeddJnge

I.

6tt..~t dM Je..... 1'51-
&.ft&lt!Me1'1""'A11l& .t ,a4.~"r'i~.at: :"et.,. 40~ treu', kirke.

:fed ·.. t(),.. ..a~.:-'tr.;r~ kJ.~·". o. bo1iaGCl:tcø ., ata4øJor(1UtU'eel

\del" eJ.~\..;rUi".' ~·.'-""l:a"M_ .., 0& eop., iW11u.o\ .. "fljO ....

&l"$~'''' 'tt* ...1.t ,1 e t kort, _041 o,. UId:.·tU.6ot ot 1an(lft.J.~t}~'"

':Uyun. 110Men r:,t 1\,),.e.l~bo:t'd. 06 .. yMbef •• c Hh......

,elve at t:2t1U'I. bod.,.. tI"MGftu".'on_U_I', .. te" ,; 11....

Ot: &NValt.l-, .t 4.,.1. hvc.t·.1;!tG4 'b.. pl~l\talDf" e.. lldl: •. l • ..otJ_tU&
g.f'&4.,14 \11 bi,l4 ... tOI! .{Sole'." il .....tft ~,.,....... " .......

p bibehol else a' ; '" '
OS k1....~ ... .' ••• at de l. 0e.... r'..... q k1dtltC ........tJ.l.Laes.
J,o~4ae ....... ~ E", .... .L.,.". b8J1 _t.wtn\1.nl~ •••

~., .tOt' P:'__ .'ed •• Hte Of; }"'ler-,uellborø "'~b.det"' ••

~. Jo. .... 1',.1 lMu' trcdlUnecIUI'm.' .EbOl', ... "t'c1 ~ .. ,..

.~.t.l;~t& kJ.:-kO. bvoøtll ilt4kalt.ol(!e et" eåo' 't'e4 Hkoft4t6orelM &

: ""t.'Udona. ar. 2.L;itor a. J,4. 6.... i 'foHi"'" ~.Ub.la4 _.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01754.00

Dispensationer i perioden: 10-05-2006



FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
TIt. 55 361726
Telefax 55 361710

Modtaget f
Ilev· 011 Natur8ty""'",~n

,I 1 MAJ 2006

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Onsdag den 10. maj 2006 foretoges på dommerkontoret af formanden,
• dommer Ulf Andersen:

Fr.s. 1712006 Sag om opførelse af 33 m2 stor tilbygning og 60 m2 stor
garagebygning på matr. nr. 4 a og 12 b Øster-Egesborg, øster Egesborgvej
2, 4735 Mern. Ejendommen er omfattet af
kirkeomgivelsesfredningsdeklarationer tinglyst den 22. oktober 1952 og den
31. december 1952 ..

Der fremlagdes :
Brev af 17. april 2006 med bilag fra Storstrøms amt, sagsnr. 06-002291,
hvoraf fremgår, at der skal nedrives bebyggelse på iaH 57 ml, og at kun
tilbygningens nordlige hjørne skal opføres på den fredede del af matr. nr. 4
a.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet under
hensyn til ovennævnte omstændigheder dispensation fra den på ejendommen
matr. nr. 4 a øster Egesborg tmglyste fredningsdeklaration til det ansøgte.
Dispensationen er begrundet i ovennævnte omstændigheder.

UIf Andersen
formand

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Opmærksomheden henledes på, at også menighedsrådet er påtaleberettiget i
henhold til ovennævnte deklaration.

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrift s modtagelse
indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K
af de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og Stvc.,. 1'21 _ ~fo:,

fe



Side 2/2
foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt,le Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. Fredningsnævnet videresender klagen.

Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet
rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet
bestemmer andet.

Det 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 Storstrøms amt den 10. maj 2006.

~~
formand

Udskrift er sendt til:
Gert Clausen, øster Egesborgvej 2, 4735Mern.
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37,4800 Nykøbing F.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Langebæk kommune, 0stergårdsstræde 1 A, 4772 Langebæk.
Louise Herløv, Kirsebærvej 9, 4773 Stensved.
Verner Larsen, Fanetjordgade 150, 4792 Askeby.
Dommer Kirsten Linde, Skomagerrækken 3,4700 Næstved.

http://www.nkn.dk






Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Fax: 99685202

Mail :sydsjaelland~fredningsnaevn.dk

Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Mon, Lolland og
Falster.

Den 29. marts 2012 foretoges af formanden Kirsten Linde i henhold til § 10,stk. 5 i forretningsorden for
fredningsnævn:

FS 11/12. Sag om dispensation fra kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 30. september 1952 til
anbringelse af et I meter højt og I meter bredt og 30 cm dybt mørkegrønt elskab og en pumpestation
bestående af et brønddæksel på 2 meter i diameter, der placeres maks.30 cm over terræn på matr. nr. 4m
(tidligere matr. nr. 4a) Øster Egesborg by, Øster Egesborg.

Der fremlagdes:

Mail af 10. februar 2012 med bilag fra Vordingborg Forsyning A/S.

Peter Stabell, Vordingborg Forsyning A/S har telefonisk oplyst, at ansøgningen træder i stedet for det
projekt, FS 33/2010, som nævnet har godkendt den 10. maj 2011.

Nævnets formand fandt, at anbringelse af et ikke over et meter højt elskab og en pumpestation, der
placeres maks. 30 cm over terræn nær landevejen, er af underordnet betydning i forhold til fredningens
formål, og at sagen derfor kan afgøres af formanden i henhold til § 10,stk. 5 i forretningsorden for
fredningsnævn. Da fredningsdeklarationen endvidere indeholder ret for ejeren til at opføre bebyggelse
langs landevejen, fandt formanden, at det ansøgte ikke er i strid med fredningen. Formanden gav derfor
på nævnets vegne dispensation til, at der placeres en pumpestation og et elskab, som beskrevet i
ovennævnte bilag. Det er et vilkår, at pumpestationen placeres i kort afstand fra elskabet.

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år,jf. naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

Afgøçelsen træder i stedet for nævnets afgørelse af 10. maj 2011 i FS 30/2010.

formand



Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (eller datoen for evt. annoncering).

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
I) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miUø, og
7)landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen
med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. (Du Mr kopi af nævnets brev til Natur-
og Miljøklagenævnet).
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr til
nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra
Naturstyrelsen (navn). Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur-
og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren Mr 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.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 29. marts 2012.

~tL~t~
formand

Udskrift er sendt til:
Vordingborg Forsyning AIS
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
By- og Landskabsstyrelsen, l-laraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, vordingborpcrndn.dk
Vordingborg kommune.
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