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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds

---00000---

Matr.nr. 7b og 7~ Karise
by og sogn.

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

FREDNINGSTILBUD.

Undertegnede sogneråd for Karise kommune
tilbyder herved som ejer af matr.nr. 7b og 7~
af byKarise og sogn,
at lade ovennævnte matr.nr~ frede.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede

træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster o.lign., skure, udsalgssteder,
isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Sognerådet er villig til nårsomhelst at overdrage matr.nr. 7~
med påstående sprøjtehus til Karise kirke.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Rådet er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på
ovennævnte ejendom matr.nr. 7b og 72 af Karise by og sogn,
dog uden udgift for rådet.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet
for Præstø amtsrådskreds og Karise meniehedsråd hver for sig.
Karise sogneråd, den 1/5 1951.

Chr. Petersen, K.V.Madsen. H.H. Hansen. Marentius Nielsen. V. Larsen.
Laurits Rasmussen, H. Graulund. P. Nygaard. Rasmus Jensen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.
Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 12/7 1951.

~ay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.
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Fredningstilbud.

Undertegnede tømrermester Knud Nielsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7!

af Karise by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
og sogn,

Arealerne heskrives således:

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at bygge 'en bygning til opbevaring at ma-

terialer, hvilken bygnings placering og udseende tlog sl~a1 godkendes

af' ned:ellmlvnte fredningsnævn.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

7 l af Karise by og sogn,

idot fredningen ogsaa er gældende for senere ejere af ejendomm~n,
dog uden udgift for mig .

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
K ...ri~.e menighedsråd hver for sig.

Kari se , den 23/ 4 195 1.

Knud Nielsen

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 23 / 4 195]i

Hay-Schmidt. K. A.Kr:lstensen.
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Fredningstilbud.

Undertegnede @'aardejer Aage N1el sen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7 .n. 7 læ!. 7 .& O I 7 k

~ Karise by
at Jade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Ol sogn,

Arealerne beskrives således: et b.ol te paa 50 m grænsende Ul Kari se ldrkOC

gaard mod mrd, øst og syd.

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at do master, som nu etaar pas arealet torbl1.

ver staaende.

Are&1~t melløn ktrkegatlrdon og matr.nr. 7 .i Ol 7 l, hv11ket areal hø-

rer under metre nr. 7 ~, omfattes at tredninE'en.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovenstående frt:dningslilhud tinglyses på min ejendom matr. nr.

7 .u, 7 !!l, 7 .s O g 7 As af K:;.r1so by O I sogn,

1c1et t'rednifP,ren Ol' guldonde ogsas for sener,,~ ejere af ejendolfmen,
dOg uuen uugr lor mIg.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

Kari se menighedsråd hver for sig.

p. t.Karise . den 23 / 4 1951

Aage ~1elsE)n.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 23/4 1951

8uy-fJcbn1dt. K.A.Kr1 str:;>nsen.
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GadeJ'ordsareal under ejerlaugetMatr. nr.:
Karise by og sogn

Stempelfri i.h.t. ~ 33
i lov nr. 140 af 7/5 1937.

Xl~~:~q;:n~

Anmelder:
N.turfr~dnlng,nævnet for
Præstø :.mtsraadskreds.
Dommerkontoret IStore-Heddlnge

~ , ~f il u 'f

~~fø.~ t d:tn 28. Juni 1.9,4-
M4hmtl~ J:tt!'f.\rln~ ar ;.;lM<htjorl/, •• u"o&l vr'c' 1... r1ce kil'"''

1.t! ~.8rll!. tlrk" IU bId,194tl1n~te.ø "3d.~I)X'd.ar.al under
tPi.~"l'1ft\L:t'lt' rer!ft" '" 0l "o.~n. Jl12vnte. s.'leJ")}·<'h".l-e,." el' 'fis

., $01"t, "IJm(tr ud! ;rI'U,~.' flt!' .hndillf"l".k.tilll' .'.!:. "ann,lft4 nt ".,..,
Ol .08 •• dhllOfte. t'IllU"1l'1i'refirht t. tn4 •.he.

Rr.~l~t .ft~k_~tr.d.' ø&1e4•• 1 ».r .l ikke p' ar~-
1.' toutR~~ •• b.... 'IJl • "" hennatl!' u,Jlbrlntølfll .. ar -XlU't. bodN',
lr~ø.· t'1)M'a"\t:,';)!'f1tlltlef'llu". "'.«hl' (l~ U~!'t.... ".r;lltl'ttniftt ••~ arnft!rll

at Sl~·.~~~lDAtnl~. ROM lk~e 1 ?»ffl~"t.l1. Brød er '11 hlftd.r tor
Qd.l~t.ntil .. t~ r.ftrle. ~lrkt *R klrtes~~~,Ol .nbr1"~~l•• at
" to I' 'ju·1~ • .k!.r.f..fl bru.g f~l'll'!'~nt- 'lltllfhl" Ull_tiil" dG.'" ~ •• l'.r•
.. «el" tJtk. pi .".a1ft t1rt'f'(fI" nl')>tt~nytrk.,oItJlCH1, '" y., l"q•• _~.
l1de ll1d' ul1~1'pt~ .'lel." llg.n"'d, ~". kan ....re til 1&1e.,.t••
~.rie. k1rt. 0& klrk~~\.a.-~Atal.r.~tt,nbor n.tarr~"Idft{(ee.Yne'
re. ~'t1If!he t'~t.~'rfl4Illtr"~tl o~r'arl4'. I!.tUl!,t,hcdPlrlh.'l.

Visa~t Juni 19;4 har fr.datn~~n~~net .thol~•• ~d. Ted
Kazi •• kirke, hvnr.ll1 lftdkøld.l~. er ~k.' y" b.k«ftf~.røl~. I
!lt_'.U(!~I\I~.nr. 61 tOl" den 17. 6. 1951 10.t~J.l-
lan4ft .l''Olkebledftro. 220 tf).f' ~"ft 16. s.m. 0« l
'$'-J-~lnn6.~001øl-:e"u~t~tnf.19136 tOt 4.a 16. s.m.og ~ f8xe l'ug~en nr. 21 ~or den • s.m.
h~o~ ~06n.prø~ten.~osnQr.~4.tOS 8~~~l~~.ter -.~.kl1_1D~-
.Ialt.n_.

Mod tl"l~Hb1l'-liCtn:jW' Hk. !:PM~.t tn.dtr'$J'fl •••

Ide'C )t!~J;!'l.,.l'I. at r.ll'l' Cl tll'fr. Ift.l! ~ 'ft ..... -i1.aue,. "'tørt-
n•• at U.

1

ClU'ft ." """'d8 a,! t'!lln .. 11'1'" •• hl!thrt!'e4n1nc ...... 140 ".t
,,/, 1937. , l, 1 b.~;~Jt>1*hlWnC/TlIUHlt'l,U". ørt, O.fI' d. ""l,e .Uh
~.n ,,-r.'HU!lt D"1ig~"~1'l(1e~l"'flhl' .l ••~(f.n. ':'U~~, ol'U"Jlna u' ,rr.nea..
VIt' ,hJr,t "''tbntl7. urt't.a,. IH 'a- pt\Ci'!!16tUH1. J.otøeJtX'f ••• lltt .,
,...- t t.m.,.,," 40do; ><SO •• ,. 1 ..... , l.d i t"'4n~, ...
-I k1.k&.n~ orn~1f~l~~r.k~nnft~e' VM~. ~t ~..entlic -*\1dnl~Viil
~1Jilrl_ at u~dtlt';!Q 'ti! Ol tl'1~ ti.,.t,,@ kt,t'1t~ 0-1 !ItAr-tt••• 1"4, .~l

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr• .;.~"J'I (~. 't'~"~''1).
I

J V l ' ,j' ~
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U 1 0& 13 'fare ., tre'! •.. o. oy.n~Ql' anj Hf..

~:ttal',ltuttt'tllnd1$I'lfltt1lt rYa'" '11.1 Ih'J' Ut\l;. ·UU·C1 'lit '''''.1 ......

e 'rnn1 f\# !()r t, re~n !lit tJ'h

t h 1 b 8 • t ....• al
~ ø".nOllM'l,Uff~. "i\.Jl)J'~I\Htr.tll .,,4 rl!'.r1\1~ id.ltr... lNr

'.-dlt" Cf)!'I u"fQnfor .mt",r'.

11.a,-',øl,\r;i~t. JOhh i.rhtuU.r",,,n.
Tiltrædes:

K.A. Kristensen

A.L'SJ~ril'tens rig tiglleJ bekræftes.

NaturfreJni~;~nævnet for
Pr.l:)~:tø 9.rntsl",ds1'.reds , den 16/7 19:;4.,) .' (J

/~ ,,:;' ....r( ....~ i,..L. C_Æ.-<__ t.-A...A.--
i{uy-::>chmidt.
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[;. Kl:b. NI<. /d'"'4"".:I., -ly '0 ~

~" M4tr rir Stempelfri ib. t. § 33\.FFSdK .R I Ft'l~ d ."'--...... l liJo
Imi, /.. i lov or.140 7/5·1937 re nlngs llbu . Anmelderr '"..~,. " '/,,) ',Y1
If~' 7'1.' lt.ar1se by og sogn NaturfredniDgsnlBVnet for

~

~" . Præstø amtsrAd8kred8.
,", • Undertegnede • Dommerkontoret i Store-
~ .' . 80gneråd for Karise kommuneHeddinge.l tIlbyder ~erved ~ IfJMtIYx und.~ ;ro~bel1old af amtsrådets approbation.

~ D :D:D
at lade nedennævnte areal af m-unwør. nr. fJØlK.7 R Kariee by og eogn tr.' •.

Arealerne beskrivt's således. Et bælte på '0 m græneende op til Kari ••
kirkegårde nordre mur og begrænset ef mod vest matr. nr. 7 ~ lbd.

og mod øet af matr. nr. 7 Æ ibd.

e Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyggeseller beplantes med højstammedetræer, og der må ikke

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

Sogner~de~ forbeholder.$ig dog ret ti~ at det p~ arealet værende rensnings-
anlæg og eventu~lle eltsieterende telefon- og lyemaster må bibeholdes.
Ligesom den på arealet værende plads til kasserede kranse og blomst.r
fra k1rkeg~rden fortsat mA bibeholdee.

ø,.

For fredningen krævelD ingen erstatning.
) a<3ogner~de~ er indforstået med, at ovenstående frednillgstilbud~~;.-'

matr. nr. 7 p af Karise by
tinglyses på 1JUDxejendom..aen

og sogn,
'.,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift
forDz· sognerådet.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnetfor Præstø amtsråds-
kreds og Kariee menighedsråd hver for sig,

Karise sogneråd ,den l! 6 195 4
l';. KII~·. Hanfen Larentiul!l Nielsen Verner Larsen

marl Pedersen Sigurd Andersen Aage Lorentzen Chr. Nielsen
bJtIltixi_~Puø:j~i tø Rasmussen.

i!ØnDiJiD~Kx~Ji~JittxXX:kxuM&
Præste amtsrld J. nr. 17.4.54. God-""I'

eNaturfr. N. Pr. A. J. Nr. 23/19,1.
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,} Præstø amtsråd, den 7. ~ul1 1954.

kep4.e~: I. .
ol,

Weohse1mann.

Modtages og godkendes.
N8turfredningenævnet for
Pr~stø amtsrådokrede , den 12/8 1954.

Hay-Schmidt. JOhB. Kristoffereen

,Indført i dagbQg~n for ret~kreds nr. 17, Bregentved-
Gisselfeld Birk. den 13. august 1954.

Lyst.
~1ngbog. Karise I ..kt. l:Ikab F. nr. 662.

Mat~. nr. 7 p er s~daat for hartkorn .~/Album.
gebyrfrl
• 14 II kr. 2,00. Peytø•

-----------
Åfekriftene rigtighed bekiæftea.

Naturfr -dnlng5nævnet for
Præstø mtsraadskreds. ,den M. aug. 1954.
Dommerkontoret I ~?r.e.Heddlnge

. / / C l~IIaY':'S:Cl;i~. - L_ c- (--......V .- "'\
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20 Karise Kirke REG. NR.
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F. P. U. j. nr.: P. 1258

Q

i..

5,0 190
1:4000

Kommune: Fak se 351
Ejerlav Kar i s e
Sogn Karise

Dekl.lKendelse Tin lyst
Matr. n ato t
6 b og 6 c 8/11-1954 17/11-1954
7 b og 7 o 1/05-1951 19/07-1951
7 gi 7 k og
7 ro 3/04-1951 27/04-1951
7 1 23/04-1951 27/04-1951
7 P 1/06-1954- 13/08-1954

?

Gadejord 28/06-1954 27/10-1954

Reg. nr.:351-4
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REG. NR. /~~~

A F ~) 1: R 1 1" T

I.1atr. nr.: (j b o,~ 6 c Karise by o,r~~oogn

SteDl,elfrl1 bo to' SS
i lov nt. 1407/5-l931 ..

Anmelder:
Naturfrednlng.nIWIMIII for
Præstø amtsraadskredl.
Dommerkontoret I Store-Heddlnge

D e k 1 a r a t 1 o A.
•••••• . .

Under'egaede l... Anker Ohriet~nø8n, Iar1 •• , lnd,lr herY84 e•• eJa~
at eJendommen aetr. nr. 6 b og 6 a Karlee bI 04 sogn pA at lade eta a-YD-- -'e .Jendoa tr.4e elle4 •••

lA .~.ndo~~enml Ikke Ari••• nogen ylrk8omhed. ~o•••4 res •... ~.
tt11d. luø' eller p! onden 11gnende mAde kan .~r.til ulempe tor Karl ••

!~ kirke 0l ltlrkes!'lr4.
PAtaleretten har naturlr8dn1n~ønæyne' tor Prw~t. 8.t.r~dekr8'.

f os Rari •• lIlen1~h.dBrA4.
J:ii,' NlInærende d.klnraUon Ilt uden ud&l.tt tor ..lø 'U11811 ••• pa .~.a-
I, dom~en matr. nr. 6 ~ os 6 !r,srlne bI og sOlD Ol er gæld.Dte oseft tor

.ftertelsende ejere at oJendommen •.',
1"

"
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~~,
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l'

1,
.,

';
",

II,
/, e[\
l,

;1:
~i~il

j~\

~
I,'.

.
'\~

;
\'

\

lii1

1
1
\

,
',o

II'

4t~f

;1;
~
'I.
i'

Xar188. den 8/11-54.
Anker ~hristeneen

~Jcl~laI'ationen modtages og godleendes •

ftaturftwJDlf4!iSI&oli8t '" ,den IC -nov. 1954.
Prmst9 AmtsrM.dskred~

Hay-Schmiclt. Johs.Kristoffersen

!lit tu J.' rr I) : i I i_ tl ;D Jl ; V n c C ~. ~) l'

.L'r,k} Lø ,'nt, r"d~hre<lG ,dCll 11). nov.
/"

#dttfE:ff~t/
1954.

(

~~JNaLurfr. N. Pr. A. J Nr. / /'i~7.

I

\

.~ !' ,f l \~'" 118'1 .'1, ,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01552.00

Dispensationer i perioden: 18-10-1971 - 26-08-1992
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*FREDNINGSNÆVNET
I

STORSTRØMS AMTS
NORDLIGE FREDNINGSKREDS-

REG.NR. IS S2

Store-Heddinge, deo 22 .4.-1986

J. nr. 43/86

Dommerkontoret
4660 Store-Heddinge

tlf. (03) 7°2073
Til fredningsregisteret
til orientering I ~-- R(;

ftU\Andreas uruun, Lund Gade 15,::-zvnet'1e..rd.d. tilskrevet lanaska csarki tekt
lund 4673 Eodvig Stevns således:

• Karise Menighedsråd har ge~~em Landskabskontoret for storstrøms
A~tskommune anmodet om go~~eildelse af et af landskabsarkitekt ~ndreas
Bruun udarbejdet for.slag til en nærmere beskreven beplantning og re-
novering af et areal omkring nordsiden af ~rise Kirkegård, hvilket
areal er onfattet fredningen oP.ic::ringKarise kirke.

Landskabskontoret har anført, at selvoc beplantningen et enkelt
sted begrænser udsynet til tirken, indebærer forslaget så v.Jsentlige
forbedringer i forhold til den nuværende tilstand, navnlig faed ~ensyn.
til afskærmningen af en containerplads, at ~an kan anbefale at forsla-
eet gennemføres i sin helhed.

Efter det således anførte meddeler nævnet herved dispensation fra
de på arealet hvilende frednincsbestemcelser til gennemførelse af den
begærede beplantning og renovering 1 overensstemmelse med de forelagte
tegninger og beskrivelser.•e

• Kurt A.ndersen
fod •

.....- -.: ~. --
.t •• _ ...... ,_.

I -. \



REG. NR.
UDSKRIFT

AF
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1989 den 18. august foretoges på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen
Fr.s. 67/89 Ansøgning om dispensation fra den på

ejendommen matr.nr. 7-m Karise by,
Karise, Kildevej, Karise d. 27/4
195\ tinglyste kirkeomgivelsesfred-
ningsdeklaration til opførelse af
et redskabshus ved Karise kirke.

•

I

Der fremlagdes:
- Ansøgning af 29/6 1989 med bilag fra Fakse kommune.
- Udskrift af fredningsdeklarationen.
- Erklæring af 18/7 1989 fra Landskabskontoret.
- Erklæringer fra nævnets øvrige medlemmer, hvorefter det indstilles

at det ansøgte imødekommes.
Nævnets formand kunne tilslutte sig dette.
Nævnet meddelte herefter dispensation fra ovennævnte deklara-'.tion til den ansøgte.

Ulf Andersen.--'fmd. /BK

aldiljøministeriet
~kov- ogNaturstyrelsen

J.nr. SN I!lJeJS -(){lC 3
Akt. nr. , Frem-

~r



sendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Modtaget I

Skov- og NaturstyreJsen

2 1 AUG. 1989
la Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses

modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm. af den, der har begæret fredningsnævnets afgørel-
se samt de i naturfredningslovens S 58 nævnte myndigheder m.fl.

tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgø-
relsen stadfæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 18. august 1989.

~An~
fmd.I

Udskriften er sendt til:
Fakse kommune, Teknisk forvaltning, 4640 Fakse,
Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800 Nyk. F.,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K .

•
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./ REG. NR. lsS 2 , O O

u o S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

MOdtaqet;
Skov- Og Naturstyrelsen

2? AUG. '1992

Ar 1992 den 26. august foretoges på dommerkont~ret i Vordingborg af for-
manden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 65/92 Ansøgning om dispensation fra fredningsdeklara-
tion af 1/6 1954 til opsætning af flagstang og
genforeningssten på matr.nr. 7 p Karise by,
Karise, på rastepladser ved Karise kirke.

Der fremlagdes:

- Ansøgning af 7/2 1992 med bilag fra Fakse kommune.

Tiltrædelseserklæringer fra landskabskontoret og nævnets øvrige
medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet dispensation til det ansøgte.

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

Ulf Andersen.
fmd. /ph

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modtagelse
indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i natur-

e,J,IJ'JiJiil'!etenåmgslovens§ 58 næv

7
ntemyndigheder m. fl.

, :'jlmv- og Natul'stYl'cistl,
J.nr. SN \~U/S-o~ yi.
Af-t;-r (



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Skomagerrækken 3 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 55786300 
  Fax: 55739139 
  Mail: kili@domstol.dk 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 28. september 2009 kl. 15.20 holdt Fredningsnævnet bestående af formanden Kirsten Linde, 
det statslige medlem Edith Marie Rosenmeier og det kommunaludvalgte medlem Bruno Østergaard 
møde på ejendommen Kildevej 1 B, 4653 Karise . 
 
 
Der foretoges: 
 
Fr.s.55/08 Sag om opførelse af nyt sognehus på Kildevej 1 B, 4653 Karise, matr. nr. 7e Karise by, 
Karise. Ejendommen er til dels omfattet af kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 21. april 1951 
tinglyst den 27. april 1951. 
 
 
Der fremlagdes: 
Breve af 19. december 2008 og 25. juni 2009 med bilag fra Faxe kommune. 
Brev af 6. januar 2009 fra arkitekt Lasse Bøgh Larsen. 
Kopi af indkaldelse. 
 
Mødt var foruden nævnets medlemmer: 
For DN Irene Rønnow. 
For Faxe kommune Anders Lydehøj Hansen. 
For Faxe menighedsråd Jørgen Norup m. fl. 
Arkitekt Lasse Bøgh Larsen. 
 
Der foretoges besigtigelse. 
 
Der var enighed om, at en del af matr. nr. 7 e Karise by, Karise er servitutbelagt med ovennævnte 
deklaration, idet en del af matr. nr. 7 k Karise smst. på et tidspunkt er overført til matr. nr. 7e. Ca. 
40 m² af det påtænkte byggeri er omfattet af fredningsdeklarationen jf. bilag til kommunens brev af 
25. juni 2009.  
 
Repræsentanterne for kommunen og DN havde ingen indvendinger mod det ansøgte. 
 
Der foretoges votering. 
 



Under hensyn til, at der er tale om et kirkeligt byggeri, og at dette i vidt omfang er trukket bort fra 
det servitutbelagte areal, var nævnets medlemmer enige om at godkende det ansøgte på vilkår, at 
dette placeres, som vist på bilaget til kommunens brev af 25. juni 2009. 
 
Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder. 
 
Nævnets godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år, jf naturbeskyttelseslovens § 
66,stk. 2.   
 
Kirsten Linde  
Formand 
 
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. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for 
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. 
 
Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen 
ikke benyttes, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet. 
 
Det er 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 Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 30. september 2009.  
 
Kirsten Linde  
 
formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, faxe@dn.dk 
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo, 
jakobsen.terkel@gmail.com 
Faxe Kommune: byg@faxekommune.dk 
LL-Tegnestuen, ll-tegnestuen@fasttvnet.dk 
Menighedsrådet ved Karise Kirke, 7528@SOGN.dk  
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege 
Bruno Østergaard, Ebbeskovvej 7C, 4660 Fakse 
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