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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf: 99685200
Fax: 99685202
MaiI:sydsjaelland~fredningsnaevn

Udskrift aT forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og
Falster.

Den 22. september 2012 foretoges af formanden Kirsten Linde i henhold til § 10, stk. 5
forretningsorden for fredningsnævn:

Fr.s. 13 12 Ansøgning om etablering af parkeringsplads på matr. nr. la Aversi by, Aversi ved
Aversi kirke. Ejendommen er omfattet afkirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 9. januar 1951.

Der fremlagdes:

Ansøgning af 1. maj 2012 med bilag fra Aversi menighedsråd.
Høringssvar fra Næstved kommune og DN Næstved.
Godkendelse af 30. april 2012 fra Roskilde Stiftskontor.

Formanden fandt, at sagen efter sin karakter og omfang er af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål og derfor omfattet af § 10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn.
Formanden fandt endvidere, at etablering af en parkeringsplads til brug for kirkeligt brug ikke er i
strid med fredningens formål. Formanden godkendte derfor det ansøgte på vilkår, som fastsat af
Roskilde Stiftskontor.

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder,

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

~L~e2~

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:
1) 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.

Deres klage bedes så vidt muligt sendt elektronisk på nmkn(~ninkn.dk ellers pr. brev til Natur- og
Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet.

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. De 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 gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren rar 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, feks, hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i
partshøring.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 22. september2012.

Kirsten Linde
formand



Udskrift er sendt til:

Naturstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
DN Næstved
Næstved kommune
Aversi menighedsråd
Roskilde Stiftskontor
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