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REG. NR . .tfJ?'
stempel- og aeb~rfri i h.t. lov l40/l931 § 33.
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1-0R MARIGO Aiv'iTr~h.;.D..,,,~......1.J
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Undertegnede ellis'ti Lars LlU'sen. Vestønsltov
tilbyder herved som eie~~latr. nr. ., b

af Vestenskov by Vestensko Y'
al lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Den til min e;j8'ldOll hørende,' syd tor Vestensltov k1rke~rd liBsen44
OB til denne stødende have.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må i~~er beplantes med højtvoksende træer, midlertidiJ;(t eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til at o»føre et YOBDI"UJD1 aet nordøstlige hjørne
af analet efter forbandl1ngmed fre4D1DgØllBlnl. mod at :tjemø det op Gi
k11'kesAJ.'dønunn liggende udhus.

t
~

f

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

, b af Vostanskov by og sogn,
dog uden uagift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i hcnhold til forestående cr fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lol1Dnda sdr. herred og Ves1im skov

Vestenakoy ,den 21 4 19 51.

menighedsråd.

'lil vitterlighe4 Lara Larsen.

t:ar1us Peter.acm
Aase KøEP-nd.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses SOI\l servitut på matr. nI'. 'b
af Ve~tenskov by Veotenskov sogn,

af hartkorn: O tdr. 1 skp. l
delse med matr. nr. ,
Det fredede areal ses in~tegnet på vedlagte kort,

fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet tor Maribo amt, den 30. oktober 1953

••
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Indfert 1 daGbogen fol' ""skred. nr.31,Naklkoy købstad m.v.
dm 2 HOV.19".

L,vøt.ftDgboa.B4. 131. , a Akt.Skab J nr. 656

Geb~ 2 kr.
• to klOJ18r

Johs. Jent'lEll l .

a.t.rede nr. 'l
Bak.ov købstad

II. V.
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REG. NR . .10/'

Fr~dningstilbud

Undertegnede fru Arme. r;;J,uh.IJ.UGG. Vestenokov.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6

af Veotenåf.ov by Vectenøkov
at lade nedennævnte nreal nf ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: .

lSt nord tor Vestensltov kil'kegfl1'd mellem denne oJ kOIJU:1unevejen 1
Dom li&lende areal af DIatr.nr. 6, beGmnset mod "sot af en linie
fra kilite!3årdens nordøstlice bj2lme ret mod nord til kommunevejøn

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves gl'lls eller tlllbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

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

af b
Vet3ten~OY y OI..::

med oprykkende prioritet næst nuværende hæIÆlser.
henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

6
dog uden udgit't for mig,

Påtaleberettiget i

sogn,

provsten for Lollands sar~lerred og Vestenskov

Veotenskov ' den 7 / 5 IY 51

menighedsråd.

~uv1tterl~he41
ASS. Rø g:ln4

Alma Itaahauge
J.H. Hiel BIll

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes del, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6
af VOf::tonokov by Veetenskov sogn,

af hartkorn: l tdr. O skp. :2 fdk. o-~ alb., hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr. 7 b Cl 06 10 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indteIneT på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den ~oc Oktobor 1953.
:Bruun
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IDd:tørt 1 c!agbo~fI'1t'or retskn4s nr. 3l.tla.kekOY købstad m.y.
den 2 NOV.lg~3
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REG. NR . .tØ?'
S'empol- os gebyrfr.1 1 h.t. lov 140/19'7 § "~e

4471 2 liOV.195' Anmelder.

Matr.nr. '8'Vestenekov b;r OgFredningstilbud r~ATlIr:r::"'~r:~f! <~,,~!

80811. , FOR MARiBO

Undertegnede pro,prlewr J. »O;re Læsøgaal'd.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8 •

af Vestenskov by Vestenakov
at lade nedenn,ævnlc areal af ovennævnte matr. nI', frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

en 40 iDe-ter bred b1.li:IIaBe~~ matr.nr. a 1an63 kins.e~rdens veutllge
skel. r~et tro. dotte O{) fo;tsættønde 1 lige 11nie op 'til byve3øn
således at oafå arealet mellem denne bl'UlOlD8 OS vejen ind til klike
fra b~ejen inddrages under frec1ninBeD.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må if~~f'lIer beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne mii graves grus eller anbringes transformnlorslat;oner,
telefon- og telegrafmasler o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til ~ eventuel t at forhøJe by@11ngerno IIJ. ma,'tr.
nr. 8 08 1 t1l1Dllde af ombygning at optore by~1nsem. ved kommuneyejem
nori ~or kimeaArden ~tter forbandl1nS med ~re4n1nBmævnet.

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

8 af Vestenskov by O sogn,
dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæft~ser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående Cl' fredningsnævnet for Maribo Ull1t,

provsten for Lollandø sdr.herred og

Vestenekov ' den 21/4
"en1ien.av

19 51.

J. :noye

menighedsråd.

Til v1tter11.gbed I
Aage RøGind Marius Peteroen

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses SOIll servitut på lI1utr. nr. a
uf Venenakov by Vestmakov sogn,

af hartkorn: O tdr. 2 skp. O fdk. l! alb., hvilket Illutr. nr. æDicx
~~~.x 1P&udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, uf hvilket en genpart bedes henhlgt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo umt, den
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Indført 1 dagbogen :tor retskreds nr .. 31,Rakekov købstad II. V.

dm 2. ~IOV.195'.
Lyst.tingboG.Bd. Bl. es ekt:S1tub F nr. 506

lort 1 Akt G 656
Johs. Jensen /- .
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Undertegnede rentier Lnur. rJortenoen. Vestenskov
tilbyder hervt:d som ejCl' af matr. nr. 14 ~

af Vestenskov by og
at bde nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives sålt:des:

Arealet er ~elieGcnde øtZt foz: vojen, der ej.r "C't ('1mVestenskov
k1titeGf\1'd, o~ nol\! for matr.nr. :? På arealot l:1(7!cr en kommunen
tilhørende kirestald. ~o!P'lerd4et tiltrmcler fre4n1!lBstilbudet af
henSJll t1l dettes utinB4rstø ejendoms- oa rIld1ahedsret over area-
let eller en del deraf.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må 1~~~lIer beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må gravcs grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmasler o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til ath
I,

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

14 b al' Vootonskov by Og sogn,
dog uden udgit't t'or nllg, mcd oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til I'orestående er fredningsnævnet for Maribo amt,I.
i

provsten for Sønd er herred og Vefl'tenslcov

Vo~tenskov ,den 16/8 19 ,.,.

Laurite 10rtmoØD.

mcnighedsråd.

lostlll'lskov 808ft_del
2/9 195' p.s. V.

J. BOl.

• I

I

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender t'oranstående I'redningslilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses son1 servitut· på matr. nr.
af by 14 b

Vestenskav \fectonskov
at' hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. l~ alb., :&~:Mi5eIii:Mfxx

x4UiiMxYllLih ~~~,~ix~Æ'ax
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, at' hvilket en genpart bede~~agt pa akten.

sogn,

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
30. oktober 195'.

Dru'.ID.

llar1bo_'lsldd J•tb'. l 59'. 195).
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~ribo amtsmd bar godkendt, at Vestenøko,V'sogne1t.4 pA1iaser

sia omotAea4eforpl1ctelE e.

'* Q r i b o a II t EJ r a a 4, den 20. oktober 195'.

1:'1. tærteru:en-Laraon
1,at.

lø4f,," 14ai;bogøn for rotsknde nr. -n,Uakskov kebe"ta4 a.v.

den 2 NOV. 1953.

GebNZ'2 kr-• to klOner
I:ort 1 Akt G 656

Jobs. JeSED I .

Re·tclu'edr.nr. 'l
Nakskov købstad

II.V.
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Akt: Skab nr.

REG. NR. -Iøl'
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.Terræn---a.I
vesWLskov L3y O!JSogT!/,

LolLci.ndtJ So'n.de/'· Herred;
Naribo ./lTTZ.i;- .
.E;fter e.rz., .h01'~ a.I ff ab-i./edkørCeb.
l."le 1 J •• t. 1;illlu'; af 2~/4--1~:'l 31' iuatr. nr. 3l?tB og 14::2,
af V['stel.s~:oV :.Jy of:; af 7/5-1J~1af' matr. nr. 6 ibd.
JIlEld f't'edninf;eser-vi tut aH.:rede arealer er på dette kort

vilit rlcd (t::r'å (;~·l·o.verin~.:-.
~:ariho 1 Juli 195:2.

( , I •
• I

'.

t."~Qeq



•

02078.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02078.00

Dispensationer i perioden: 12-02-1988



REG.NR. 02078.000
I 'I

UDSKRIFT
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

• Ar 1988 den 12. februar kl. 1115 holdt Fredningsnævnet for
II Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde ved Vestenskov Kirke.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F.,
og nævnsmedlemmerne gårdejer Frede Jensen og amtsrådsmedlem
Kjeld Grave.

Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.
Der foretages:

F.S. 117/1987. Ansøgning om dispensation fra den
på matr.nr. 6-a (tidligere l4-b)
Vestenskov by, Vestenskov, tinglyste
deklaration om kirkefredning til anlæg
af jorddige og etablering af beplantning
i overensstemmelse med lokalplan nr. 22.

••
Der fremlagdes:

l. Ansøgning af 3. december 1987 med tilhørende bilag fra Rudbjerg
kommune.

Mødt var:
Kommuneingeniør Dan Raahauge, Rudbjerg kommune.
Afdelingsleder Anne BUlow-Olsen og Marianne Andersen, Storstrøms

amtskommunes landskabskontor.
Lektor Mogens Vestergaard og Einer Justesen, Danmarks Naturfred-

ningsforening.
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Inger Merete Skov, Holger Villadsen og Anders Davidsen, Vestenskov

Menighedsråd.
Provst Volmer Krohn.
Sognepræst Jacob Fløe Nielsen.

Ejendommen besigtigedes.
Kommuneingeniør Dan Raahauge redegjorde nærmere for projektet

og oplyste, at den del af lokalplanområdet, der ligger nærmest
kirken, skal anvendes til leg og ophold for beboerne i boligområdet.
Der etableres jordvolde i højder på indtil henholdsvis 0,8 meter og
1,5 meter for at skabe variation i terrænet. Jordvoldene vil ikke
komme til at maskere indseendet mod kirken •

Samtlige tilstedeværende erklærede, at de er indforstået med,
at der meddeles dispensation til gennemførelse af projektet, der
er udformet efter forhandling med provst og menighedsråd.

Nævnet meddelte herefter dispensation fra den på matr.nr. 6-a
(tidligere l4-b) Vestenskov by, Vestenskov, tinglyste deklaration
om kirkefredning til anlæg af jorddiger og etablering af beplantning
i overensstemmelse med lokalplan nr. 22.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
K. W. Kofoed.

Fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm,
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets
afgørelse inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse kan ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i natur-
fredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl. En tilladelse kan
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfred-
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ningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,
Nykøbing F., den 29. februar 1988.

K.#



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 27. september 2020 

FN-SSJ  37-2019 Ansøgning om tilladelse til materialeplads inden for 
fredningen omkring Vestenskov Kirke, Bøgelunden 12, 4900 Nakskov, 
(matr.nr. 6a Vestenskov by, Vestenskov).

Lolland Kommune har den 6. november 2019 på vegne af Vestenskov Kirke 
anmodet fredningsnævnets tilladelse til en materialeplads ved Vestenskov 
Kirke.

Det fremgår af ansøgningen, at materialepladsen er anlagt efter ønske fra 
Vestenskov Kirke og skal bruges til opbevaring af komposterbart affald, 
jord, grus og små sten i forbindelsen med driften af kirken. Materialepladsen 
er placeret nord-øst for kirken og skærmet af en lille vold af bortskrabet jord 
og beplantning, således som det fremgår af nedenstående kortskitse og foto-
grafier:



Ejendommen ligger inden for kirkefredningen omkring Vestenskov Kirke. 
Ifølge fredningsdeklarationen af 7. maj 1951 må arealet ikke bebygges, og 
der må ikke anbringes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller 
andet, som kan virke skæmmende.

Fredningsnævnet godkender materialepladsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50.

Fredningsnævnet bemærker i den forbindelse, at materialepladsen indgår i 
driften af kirken og er anlagt så diskret og skærmet som muligt, og at mate-
rialepladsen herefter ikke kan anses for at være skæmmende eller i strid med 
fredningens formål.
 
Afgørelsen er truffet af formanden (suppleanten) på fredningsnævnets veg-
ne, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, 
uden besigtigelse og møde.

Fredningsnævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.

Med venlig hilsen

Anders Martin Jensen
Formand 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 efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales geby-
ret 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.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 27. september 2020. 

Anders Martin Jensen
Formand

Udskrift er sendt til:

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Lolland Kommune

http://www.naevneneshus.dk/
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