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Afgørelser - Reg. nr.: 01705.00
Fredningen vedrører:

Østofte Kirke

Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

09-09-1951
\

Kendelser

Deklarationer

FREDNINGSNÆVNET>

.....

REG. HR. l? o .S-

Østofte Kirke

55

t
NørrdxJlle

I

I

5,0

190
1:4000

Kommune:
Ejerlav
Sogn

\

Maribo 363
Østofte
Østofte

Matr. nr.

Dekl.~Kendelse
nato

a

18/02-1950

5/02-1952

12/12-1950

5/02-1952

18/12-195C

5/02-1952

l

2 a,

8 b

56

TinjJlyst
dato

og

Gadejord,
kirkeplads

F. P. U. j. nr.: O 7- 06- 19 7 7

Reg. nr.:

363-6

,

l~::o:;r1:t:t•
v-t01JJ)ol- 06 c..;cl>yrfri i h.t.

•.-

,'35•:i;~'13•

herved

Gt.:) to1"to Deni{~lOam.-.r_a.

U~4"''''I.''jJtuleret ~~d0jO:r:d

som ejer af ~~

af
Gsto::::te
at lade nedennævnte areal af ovehnævnte
Arealet

NATU R FRE~f\J I NGS N ÆVN ET
FOR MARiBO ArvHRAAD~KREi:)S

Undertegnede
tilbyder

lov 140/19:17 ~ 33.
i-i.l}''!Y-J ld Gr :

Fredningstilbud

1952.

,

beskrives

by
:JS'to:1:'te
matr. nr. frede som nedenfor

sogn,
anført.

således:

'a;';:gl',-'Jl'Woto#t sltolcns lnvo. kirkeGbrdsmu ..
sCJ.::;novejGl'lt oamt
2) kirkol;'11ndoon oyd for kirken oG oy(l for soenovcjen, en trokant~ ofarmn

l) Kil~CJ.:W:l.docn nyd :lor lti1~cii,.

reu

OL,;

oot ai oognovojen,

Fredningen

har følgende

Arealerne
varende,
telefon-

ligesom

omfang:

må ikke bebygges

eJler beplantes

der heller ikke på arealerne

og telegrafmaster

oe vundlØbet.

'V'ejen mod ;C;rikstrup

med højtvoksende

træer,

må graves grus eJler anbringes

o. lign., skur~, udsalgssteder,

isboder,

midlertidigt

eJler ved-

transformatorstationer,

vogne til beboelse'

eJler andet,

som

kan virke skæmmende .

. Vi ti forbeholder :iiidog
ret til at "lude den pli de" S1dliante ~l
l)luntning a~ birk. fyr og gran samt anl ..
t om mindes'-!tn

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
. df orstaet me d , at ovenstaen d e fre d'nmgstl 'Ib u d tmg
. Iyses pa
J eg er In
o

QUJl trikulerede
dog uden udgift

areal

for

i henhold

Evald nørensen.
Ko.re n Krogh.
J. Rasmussen.
Idet
bestemmes

herred

xx

og

Det fredede

areal

hæftelser.
for Maribo

amt,

menighedsråd.

for Maribo

amt

modtager

skal lyses som servitut
by
skp.

og godkender

på ~

foranstående

fredningstilbud,

dot ovenfoJ:'nw-vnte

0stofto 1>1 oe
fdk.

sogn,

alb., hvilket

nr.

mat r. nr. i forbin-

ibd. udgør

ses ind tegnet

Fredningsnævnet

sogn.

,den

tdr.

delse med matr.

næst nuværende

0stofte

umatrikulorade areal

af hartkorn:

Østofte

by

er fredningsnævnet

~nfornævnteøaa:

la 12 19 50.
p .Dkjoldborc Kristensen.
Inceborg Hansen.
Aksel Nordahl.
Jobs. fbnaen..
Poul Ibnaen.

fredningsnævnet

det, at tilbudet

prioritet

til forestående

FuGl se
Østofte

o

0sto:ftc

af

for mig, med oprykkende

Påtaleberettiget
provsten

o

værende boforblive.

på vedlagte

for Maribo

kort,

amt, den

af hvilket

en genpart

bedes henlagt

9. aeptombor 1951.

et landbrug.
på akten.

af k1rkogårdomuron, ooc;nevojon otJ Cowfto
oltole3 have æmt pU. arealot
.

sy

~rltomi!l1D·toriotf den l!). januar 1952.

p.r~!.v.
,

........

---oo~----

i~iJ.'~en·;ui;.r~GA"'j,e·~
,

-~"'.

:J.t1. j:~t3el."ccn
~:l~opo.

Indført 1 åaabogcn for retskreds
m..v. den 5. Fæ. 1952.
Lyot.~"1l1Gboa:Dd. fJatofto I Dl.

nr. 30.Uaribo købota
Akt:Zkab F nr.

Kristian Jensen.
GCbjT

/

L 140/37
2 ltr.

notaltrodo nr. 30
Wanbo l'tobotnd

m"m.

.

23

NAT U R FR EDN I NG S N ÆVN E;
fOR MARIBO A.jVHRAADj~<Ri:gS

Fredningstilbud
5. FEm. 1952•
._

ebtof'tc

Undertegnede
tilbyder

herved

som ejer af matr.

mCn:1{;l1odsrfld

l a

nr.

øatt):1:to

af

at lade nedennævnte

areal af ovennævnte

undor forbohold
Arealet

f!::;toft<)

by

nr. frede som nedenfor

matr.

af k1:dtem1n1ater1ots

beskrives

sogn,
anført.

æm"tykke.

således:

mo.tr.nr. l a om{31verlt1rkc@\rden mod veot. nord oe øst. Den del af
arealet,
der mod nord a~grm~~s i:f præstesårdens have, falder ind
urt! er frcdniJ'JBen,.

Fredningen
Arealerne

har følgende

omfang:

må ikke bebygges

varende,

ligesom

telefon-

og telegrafmaster

eller beplantes

der heller ikke på arealerne
o. lign., skure,

med højtvokllende

træer,

midlertidigt

må graves. grus eller anbringes

udsalgssteder,

eller ved-

transformatorstationer,

isboder,

vogne til beboelse

.

tinglyses

eller andet,

som

kan virke skæmmende .

. For fredningen

V1 :x:i!a

kræve&

er indforstået

ingen erstat~ing.

med,

at
af

l a
dog uden udgift

for.

Påtaleberettiget
provsten

fredningstilbud

Øatofte

med oprykkende
i henhold

Fuglse

for

ovenstående

prioritet

til forestående
herred

"

by

på~

matr.

sogn.

Østofte

næst nuværende
er fredningsnævnet

nr.

hæftelser.
for Maribo

amt,

menighedsråd.

og

Østofte
,den
lal12 1950 •.
P. Skjoldbore Kr1st_ ••
Evald Sørensen.
Ingeborg lånsen.
Karen Kroah.
Aksel Nordahl.
Johs. Hansen.
J. RaslllUssen.
Poul Hansen.
Idet
bestemmes

fredningsnævnet

det. at tilbudet

af

for Maribo

amt

Det fredede

skp.

tdr.

delse med matr.

og godkender

på matr.

nr.

fredningstilbud,
sogn,

alb., hvilket

fdk.

matr.

ibd. udgør

nr.

areal ses indtegnet

Fredningsnævnet

foranstående

l a

by

0atofte

af hartkorn:

modtager

skal lyses som servitut

på vedlagte

for ~aribo

kort,

amt, den

af hvilket

en genpart

bedes henlagt

9. oeptembcr 1951.

Bruun.

nr. i forbinet landbrug.
på akten.

Dot tiltr:Jdco,
oorv1 tutntiftcndo

at nærvorondo frodn1rlCotilbud tinalyoes

på notr.nr.

,3

oom

Øototto by oG oo(J1" dOGaed følgende _j

l.a

<v
I_,,~

forbehold:

~l.

st~1WnGo den til

prQotcombodot horendo

samt don dol af prcmtoGt:rdcns

hortil
riet

o1"OU1, dor l1æOF

~

ne fro.

pluoorinc

0.:2 prootodlrdoDo

samt tilbYBninaer

m.v. og ombygninger,
.

kirkemims te-t.

• ;/i..

frcdn1nnonCllTr;et flfc;øroloe

bYBllinGor, herurner

,

om

nyt"

'~11li-B6 oelve bY'ggoplan&1>

-

der cndrer præstegArdena

." '1
udselJlM..e;

uallClot :fredn1q:odek1ln'cl tionen •
Kirkeministeriet,

,-!Jf!'.

WlJ1ddelbar t11knytn1~

adL1inia tre raD uf do kirl:e11cc m.vndiGheder,træffer
,40[3 ef tor im~ontet orklor1

"Mt'

l':lø.vomed Bltrdaplads

e

.I

den '0. november 1951.

1 :;,,~~

f

P••• V~

Kirkeministeriet.

;!JIll

"

'~

r'

E.B.

Gebyr L 140/37

2 kr.

.1
• <

.~:It

Intl'fort 1 dac;boaon for retskreds nr. 30. Maribo
ltøD.otad m.v., don 5. FEB_ 1952.
Llst.T1ngbog:Bd.
0sto:fte I Bl. l a ~tSbb
C nr.
Kristian
Retskreds nr. '0
Maribo km stad

·i
o,t
,

." ~
:.~

, ,(

1f3S.

I.aen.

l .•.....

a.lI•

.....

------- .....
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..
~,~

,t

..

it·
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.~,."
°lft

11 nmoJ.uer:

FredningstilbudNATU

334

R FR fDN! NO SN ÆVN ET
FOR MARiBO Aj\1TRAAD5i<REDS

tilbyder

Undertegnede
0otoi:tc SOeae:t.."'{;"d r,e
herved som ejer af matr. nr.
2 a og 8

af
Øotofto
at lade nedennævnte areal af. ovenna(vnte
Arealet

beskrives

kommunens vegne
b
sogn,

by •
øatofto
matr. nr. frede ~om nedenfor anføJ;t.

således;

af matr. nr. 2 askolelodden,
beliggonde vost for kirltoatirden fredes
havon i flugt med førotolmrorens
lejliGhed,
af mJotr. nr,. G b sportspla.dson·, boli,egende syd for kirken oG aognevejen
frodes den nordøstlige
onde beligaonde mallen 40 m lanGS Go~novojcn oB
40 m langs Eri.ltotrupvojen rQGIJ,at fro den nordemtre hjømosp1do.
nntr. nr. 56 'bolizc;endo ost for kirltegtlrdon fredes i ain helhed.

e
e

Fredningen
Arealerne

har følgende

omfang:

må ikke bebygges

varende,

ligesom

telefon-

og telegrafmaster

eller beplantes

der heJler ikke på arealerne
o. lign., skure,

med højtvoksende

må graves

udsalgssteder,

træer,

grus eller anbringes
isboder,

midlertidigt

eller ved-

transformatorstationer,

vogne til beboelse

eller andet,

som

kan virke skæmmende.

'"
It,

.....

-

For fredningen

Vi

ti er

kræver

indforstået

j'iingen

med,

v

2 a og 8 b
dog uden udgift for

for

ovenstående

fredningstilbud

"stof te

af

~I-~1;~~~ioW~

Påtaleberettiget
provsten

at

erstatning.

i henhold

herred

Fugl se

JJ,JJ.v~~Jld~JJJe.(te.~

er fredningsnævnet

og

på ~

matr.

Ø8tofte

by

...Q~

til forestående

tinglyses

nr.

sogn.

.....

for Maribo

amt,

menighedsråd.

Østofte

.......

12' 12 19 50.
0stofte SOGneråd ,den
Carl U1olsen.
Emil 1iielsen ..
s. o,)'vendsen.
Holger Lund.
Jobs. liansen.
Conrad Andersen.
J .P. Petersen.
Johs. Niolsen.
Idet
bestemmes
af

fredningsnævnet

det. at tilbudet

for Maribo

amt

tdr.

delse med matr.
Det fredede

og godkender

på mat r. nr".

by

østofte

af hartkorn:

modtager

skal lyses som servitut

foranstående

2 a

b

~tofte

skp.

fdk.

alb., hvilket

matr.

ibd. udgør

nr.

areal ses indtegnet

Fredningsnævnet

oc a

fredningstilbud,

på vedlagte

for Maribo

kort,

amt, den

af hvilket

1).

en genpart

ocptcmllcr

Bruun.

bedes henlagt

1951 ..

sogn,
nr. i forbinet landbrug.
på akten.

Mar1bo amtorltd, dan 13. oktober 1951.
G.W. Schlieffcr
cat.
Indtørt

i dugboGon :for rotakreds

nr. 30,Ibribo

køl)otad m.v.

den 5. FE'B •. 1952.
J'qat. Till6bOB:Bd.
Gebyr L 140/37

Øotofto I Bl.

2 !l, O h A1."t:SkabF nr.211.

Kriot1an Jcrwer..

I ...~
...

/
. Rcto:trcdo nr.
tbribo

30,

:køhota~

c.o.
---.._ .................. _.,

,

Anmolder:

.

"6 5.

Fredningstilbud
.

FEB. 1952.

tilbyder

Undertegnede
parcel110t
herved som ejer af matr. nr.

beskrives

MARiBO AMTRAADSi(RtDS

Carl Cluusen. NørrOballe.
22 C

af
Nørreballe
,by
at lade nedennævnte
areal af ovennævnte matr.
Arealet

NATUR FREDN I NGSN~~N~ET

'FOR

sogn,

Øatoftc
nr. frede som nedenfor

anført.

således:

matr.nr. 22 c er en j.ordlod beliggende øst for øoto:fto kime mellem
vandløbot (hovedrenden) og æeneve3on, syd og nord for Da tr. nr.
22 d.

22 c fredes i sin holhod.

Fredningen
Arealerne

har følgende

omfang:

må ikke bebygges

varende,

ligesom

telefon-

og telegrafmaster

eller beplantes

der heller ikke på arealerne
o. lign., skure,

med højtvoksende

træer,

må graves grus eller anbringes

udsalgssteder,

isboder,

midlertidigt

eller ved-

transformatorstationer,

vogne til beboelse

eller andet,

som

kan virke skæmmende.

For fredningen

kræver

Jeg er indforstået

22
dog uden udgift

for

med,

C

at ovenstående

i henhold

Østofte

fredningstilbud

prioritet

til forestående
herred

FuBlse

r.

Idet
bestemmes

fredningsnævnet

det, at tilbudet

for Maribo

af hartkorn:
delse med malr.
Det fredede

for Maribo

Fredningsnævnet

50.

Carl Nie]s en e

amt

modtager

skp.

for Maribo

amt,

19

og godkender

på malr.

nr.

22

fdk.
kort,

amt, den

foranstående

fredningstilbud,

C

"støtte

by

på vedlagte

sogn.

menighedsråd.

af hvilket

sogn,

alb., hvilket

nr.

areal ses indtegnet

nr.

, Carl Chr. Clausen.

skal lyses som servitut

tdr.

matr.

hæftelser.

~tofte

Nørreballe

af

på min ejendom

0stotte

by

næst nuværende

og

231 U

,den

tinglyses

er fredningsnævnet

Til vitterlighed:
P. Skjoldborg Kristensen.

r

'

NøJ'!'eballe

af

for mig, med oprykkende

Påtaleberettiget
provsten

jeg ingen erstatning.

en genpart

matr.

nr. i forbin-

ibd. udgør

et landbrug.

bedes henlagt

9. sep1ember 1951.
Bxuun.

på akten.

Indført

i dagboaon for retskreds

nr.

'O,

Lttribo købstad m.v. ,

den 5. FEB. 1952.
,fA.

Iu:3t.T1ngboa:Dd. Østofte II Bl. , e Altt:S~b A nr. ,.
Nørroballo

Gebyr L 140/1937

Kristian Jensen.

/

2 kr,e

\.

.

Retskreds nr. 30
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0/
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0/
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01705.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01705.00
Dispensationer i perioden:

•

•

18-10-1952 - 31-03-2005

IIÖSKtlff

af

og
for
»O«

åIf:3RlJ?3Ea3BS

1952 den la. oktober kl. 15 holdt fredningsnavnet aede
!stofte kirke, hvor du forøto^cat
uag anvend« dieptnsatian f» fredningen OB Ostofte kijcfc« vedrerende
«kol «lodden c hav« efter begwring af
gtrteft® sogneiAd.
l ekrivela« fx» azkit«kt Holok»
JSødt var frødnin^anavnatø Bi«dl«»ai»r, foiuanden doauser Niels
Bruun, Eyiwføåm® f« § aö^öÄradafor&ond Adolf Jørgensen» Hol«by.
, ïind vider© arødte vald ^ørejiorø.
for oo^aeiddet Bedt« so<jtteieda*o;numd carl Siel s «n.
i or acnl^iftdczÆdøl; laedte gård «j or ^vald ^aren««n og sognend vid åre aadte aricitekt ftolckf Nakakov, «g i*rirt«l»rer
üi el non.

ßfter sket b«si£;tig«lne af arealøxn« og pårJUning af det projektered® b/ggeri £ext@&tt«* awdet i akolen.
fm aiicit«kton» «g se^nei6d«ta sid» exfci*r*d« M» dig villåg
til ftt Ita&o* den ast for lærerbolig« pro j«kt*r«d« gyanastikaal o« nord
fer b/t?iin^«me, afel«d*s at «len« «B tilby#iia£; l l« «tag« (høj kalder «g
atu«tag«) byg^e ind få d«t fredede arsal ø 19 u«t«r fra eogn«7«j«» øg
mindet § net«r fra kirkagårdaauron es«d an dybde af c f a«t«r.
Iftyimr drøine lorudacrtnin^ fsandtøc d*r intrt at ind T sid e nod
det pi*Jakter*4« byggari fra frednin^snirøaots side, og fredning a»wiet
vedtog «t aoddele dispensation til en bebyggelse «æ anvnt.
jluttet.
Kødet hovet.
i-ruvm
Ad. J«rg«sns«i
ivmîâ iiørans«
f. Skjoldborg Kristen åen
Carl Nielsen
Poul Holck

(~

.'
FREDNINGSNÆVNET

I STORSTRØMS AMT

Kirketorvet 16
4760 Vordingborg

~

i~~i;x~~1~~~71O

t1\I

Q)vPU~NJ~T

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET

Ll3\

I STORSTRØMS AMT

Mandag den 14. februar 2005 kl. 14.00 holdt fredningsnævnet bestående af formanden
dommer Ulf Andersen, det kommunalvalgte medlem Hans Hviid Petersen og det
amtsrådsvalgte medlem Verner Larsen møde ved 0stofte skole .

•

Der foretoges: Fr.s. 23/04 Sag om udbygning af 0stofte skole, matr. nr. 1 a 0stofte by,
0stofte,
0stofte
Gade 42,
4941
Nørreballe.
Ejendommen
er omfattet
af
kirkeomgivelsesfredningsdeklaration
af 5. februar 1952.
Der fremlagdes :
Breve af 18. og 23. august 2004 med biiag; fra Maribo kommune.
Brev af 10. januar 2005 med bilag fra samme, hvilket brev og bilag træder i stedet for
ovennævnte.
Ringbind med tegninger, diverse tegninger og "bygningens fremtoning".
Brev af 19. januar 2005 fra amtet.
Kopi af indkaldelse til mødet.

•

Mødt var foruden nævnets medlemmer:
For ansøgeren, Maribo kommune Benny Andersen.
For Storstrøms amt, Frederik Cordes.
For lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening,
For 0stofte menighedsråd, Gitte Kofoed m. t1.
Friluftsrådet v/Terkel Jacobsen.

Carsten Drejer.

Der foretoges besigtigelse:
Herefter fortsattes mødet i kirkens graverhus.
Formanden bemærkede, at der foreligger 2 hovedspørgsmål:
1. Er ansøgningen så vidtgående i forhold til fredningsdekla.rationen, at sagen ikke kan
behandles som en dispensationsansøgning jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3 og derfor
skal afvises?
2.

I benægtende fald skal nævnet da dispensere fra ovennævnte afgørelse til det ansøgte?

·'

.. ,' .....

Formanden redegjorde endvidere for fredningsdeklarationen.
Benny Andersen redegjorde under henvisning til kommunens brev af 10. januar 2005 for
ansøgningen. Han bemærkede, at andre placeringer, som- det fremgår af brevet, har været
drøftet, men at kommunen nu har valgt den placering, som er vist på side 4 og 5 jf.
placeringstorslag af 14. februar 2005, der fremlagdes. Bebyggelsen agtes således placeret
sydvest for den på kortet viste sigtelinie og vil derfor ikke genere udsynet til og fra kirken,
da der i forvejen er skolebebygelse sydvest for denne linie. Bebyggelsen skal værepå 1400
m2, hvoraf en mindre del vil komme til at ligge udenfor det fredede område. Bebygelsen
skal ud til siderne være ca. 41h meter høj, og i midten 61h meter. Taget skal være fladt og
ikke tiltet, som vist på planerne. På arealet udenfor bygningen skal der placeres
legeredskaber i en højde af indtil 3 meter. Arealet ind mod sigtelinien ønskes beplantet og
afgrænset af et 1,80 meter højt trådhegn.

•

Frederik Cordes kunne på amtets vegne godkende det ansøgte og anbefalede, at det til en
tilladelse knyttes vilkår om etablering af et beplantningsbælte. Af væsentlig betydning for
amtets indstilling er det, at der er tale om udbygning af en bestående skolebebyggelse, og at
der ikke er brugelige alternative placeringsmuligheder udenfor det fredede område.
Gitte Kofoed bemærkede, at menighedsrådet ikke modsætter sig det ansøgte og oplyste, at
det viste areal sydvest for sigtelinien stadig tilhører kirken, og det ikke er endeligt vedtaget i
hvilket omfang menighedsrådet vil sælge dette areal. Repræsentanterne for menighedsrådet
tilkendegav, at det er menighedsrådets ønske, at der anbringes et trådhegn ved skellet, og at
beplantningen ved de sidste 10 meter af skellet nærmest kirken ikke bliver højere end ca. 2
meter.
Repræsentanternefor Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet kunne godkende det
ansøgte, idet de dog anbefalede, at der etableres et 4-5 meter højt beplantningsbælte sydvest
for sigtelinien dog kun ca. 2 meter højt på de sidste 10 meter, som indstillet af
menighedsrådet.
Der foretoges votering.
N ævnets medlemmer var enige om, at den ansøgte udvidelse ikke er så vidtgående i forhold
til fredningsdeklarationen angående 0stofte kirke, at ansøgning herom ikke kan behandles
som en dispensationsansøgning , jf. naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 3. Nævnets
medlemmer var endvidere enige om at meddele dispensation til den ansøgte bebyggelse,
placering af legeredskaber og etablering af trådhegn. Bebyggelsen må ikke være større eller
højere end vist, og legeredskaber må ikke overstige en højde på 3 meter. Et eventuelt
trådhegn må ikke være højere end 1,80 meter og skal placeres mindst 1/2 meter fra det
nordøstlige skel og sløres af en 4-5 m høj beplantning dog at beplantningen på de sidste 10
meter nærmest kirken ikke må overstige 2 meter. Beplantningsplan skal godkendes af amtet.

N ævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at bebyggelsen vil blive placeret sydvest for den
omtalte sigtelinie, og at der sydvest for denne i forvejen er skolebebyggelse, og at der efter
ået oplyste ikke er brugt:lige alternative placeringsmuligheder udenfor det fredede område.
Nævnethar endvidere taget hensyn til, at kirken er placeret en del højere end den påtænkte
bebyggelse.

N ævnets tilladelse
bortfalder,
hvis
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk.2.

den

ikke

er

udnyttet

inden

3

år,

jf.

Ulf Andersen
formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

•

N ævnets 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 Storstrøms amt, 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 15. februar 2005.

;1wAn~
formand

Udskrift er sendt til:
Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite for Maribo/Holeby, c/o Carsten Drejer,
0stervang 53, 4930 Maribo.
Maribo kommune, Jernbanegade 7, 4730 Maribo.
0stofte menighedsråd, c/o Gitte Kofoed, Koldingevej 14, 4930 Maribo.
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo.
Hans Hviid Petersen, Skovbrynet 42, 4930 Maribo.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.

~ FREDNINGSNÆVNET

AM~E~~l IltJS,oo

FOR STORSTRØMS

Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 36 17 00
Fax55361710
Direkte tlf. 55 36 17 26

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET

•

I STORSTRØMS AMT

Torsdag den 31. marts 2005 foretoges på dommerkontoret
mer Ulf Andersen:

af formanden, dom-

Fr.s. 23/04 Sag om udbygning af 0stofte skole, matr. nr. 1 a 0stofte by, 0stofte, 0stofte Gade 42, 4991 Nørreballe fortsat.
Sagen genoptoges .
Der fremlagdes :
To breve med bilag fra Maribo kommune begge breve dateret "10. januar 2005"
men modtaget henholdsvis den 25. februar og den 7. marts 2005.
Breve af 28. februar 2005 fra Storstrøms amt, j. nr. 04-011233 og fra lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening.
Brev af 16. marts modtaget 31. marts 2005 fra menighedsrådets formand.

e

Formanden bemærkede, at han telefonisk har drøftet sagen med nævnets øvrige
medlemmer, og at nævnets medlemmer af samme grunde, som nævnt i afgørelsen
af 14. februar 2005 og under hensyn til, at det nu forelagte byggeprojekt ikke
afviger væsentligt fra det allerede godkendte, er enige om følgende:
"Fredningsnævnet meddeler dispensation fra kirkeomgivelsesdeklarationen af 5.
februar 1952 til det nu forelagte byggeprojekt på vilkår, som nævnt i nævnets afgørelse af 14. februar 2005" .
Tilladelsen træder i stedet for tilladelsen af 14. februar 2005.
~

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
Ulf Andersen
formand

e

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Side 2/4

•

N ævnets 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 Storstrøms amt,Kirketorvet 16, 4760
Vordingborg. Fredningsnævnet videresender klagen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af sagen, 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 31. marts 2005 .

~Af!:::formand
Udskrift er sendt til:
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.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Maribo/Holeby c/o
Carsten Drejer, østervang 53, 4930 Maribo.
Maribo kommune, Jernbanegade 7,4730 Maribo.
østofte menighedsråd, c/o Gitte Kofoed, Koldingevej 14, 4930 Maribo.
Fri luftsrådet , c/o Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo.
Hans Hviid Petersen, Skovbrynet 42, 4930 Maribo.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.

