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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse4t. og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Købers }
K d't bopæl:re lors

Akt: Skab t nr.
(udfylde .• af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant Hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet ror So/'ø Amt.
c/o Domlller/mnfo/'r(. HingsferJ.

Stem~el: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

•
Undertegnede .... .., ... W.I.p ••• -.r~ •• ,... r...........

~.
tilbyder herved som ejer af matr. nr.
13. høl......... -. løs)..- ....

at lade nedennævnte areal af ovennr:evnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:
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Fredningen har følgende omfang I~
Arealerne må ikke bebygges eller{beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstan~_~ _, .

, "



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.
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-eFredningstilbudet modtages og godkendes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FJ'(~dllill[}s/læl1/1el [01' Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

Stempel: kr. øre.
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Arealerne må ikke ~yggeB eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke
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På arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1.. skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.
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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  

Lolland og Falster 
 

   v/dommer Kirsten Linde 

   Retten i Næstved 

   Gardehusarvej 5 

   4700 Næstved 

   Tlf.: 99685200 

Mail:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

FN-SSJ-06-2018 Ansøgning om dispensation til genopførelse af nedbrændt graverbygning ved 

Førslev Kirke, Førslevvej 33a, Fuglebjerg. 

 

Ankon Arkitekter har på vegne af menighedsrådet i Kvislemark-Fyrendeal-Førslev sogne  

ansøgt om dispensation til genopførelse af nedbrændt graverbygning ved Førslev Kirke. Det ansøg-

te opføres på en ejendom omfattet af fredningsdeklaration godkendt af fredningsnævnet den 18. 

april 1951. Den nye graverbygning opføres på næsten samme sted, med stort set samme størrelse og 

i samme stil som den nedbrændte bygning.  

  

Det fremgår blandt andet af fredningens bestemmelser, at arealerne ikke må bebygges eller beplan-

tes med højstammede træer, og der må ikke graves grus eller anbringes transformatorstationer, tele-

fon- og telegrafmaster og lignende, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne eller skønheds-

forstyrrende genstande. 

  

Næstved Kommune har ikke haft bemærkninger til det fremsendte projekt. Danmarks Naturfred-

ningsforening har ikke udtalt sig imod det ansøgte, men har anbefalet, at materialeholdningen signa-

lerer udhus, for eksempel ved træbeklædning. 

 

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-

ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Nævnets formand finder efter sagens karakter, at sagen kan afgøres af formanden i medfør af § 10, 

stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Henset til at bygningen opføres på næsten samme sted, med stort med samme størrelse og i samme 

stil som den nedbrændte bygning finder formanden, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens 

formål og meddeler tilladelse til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Det 

bemærkes, at det overlades til ansøger at vurdere, om graverbygningen beklædes med træ. 

 

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. 

 

 



 
 

 

 

 

Kirsten Linde 

formand 

 

 

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 væ-

sentlige, 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). 

http://www.naevneneshus.dk/


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.   

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 klagenævnet, 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 18. juni 2018.  

 

 

Kirsten Linde 

formand 

 

Udskrift er sendt til: 

 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 

Ankon Arkitekter 

Næstved Kommune 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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