
01936.00

Afgørelser - Reg. nr.:' 01936.00

Fredningen vedrører: Stokkemarke Kirke

• Domme

Taksationskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 16-10-1952, 09-05-1953

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



Stokkemarke Kirke REG. NR.

.~...

•

F.P.U. j. nr.: 07-06-1977

o 100 200 300 400 SOOm
I I I I , t

1:10.000

Kommune: Maribo 363
Ejerlav Stokkemarke By
Sogn Stokkemarke

Matr. nr:
Dekl.!Kendelse

nato
Tinglyst

dato
1 a I 1 n og

34 a 25/01-1~51 13/05-1953

Umatrikule-

15/05-195] 13/05-1953

28/04-195] 18/10-1952

ret anlæg

28 a

Reg. nr.: 363-5
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REG. NR. /PJ6lov 140/19,., f "_

Anmelderl
NATURFREDN INGSNÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAAD.J;(REDSFredningstilbud

Undertegnede ~ejer Obr BaBllllSSeu Stokke_ru
tilbyder herved som ejer af matr. n r,. æ·& • •

af 81oJdt.-arke by SWkkeøarke
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:.'1. t11 _u.nr. 28 a be1taaCl4e øst for 4en est fOl" Stokkemarke
ktl'keaAr4 f/J. _e bJVe3.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ell~~~ højtvoksende træer, midlertidigt 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 iE t0J:'D7e1øe at 4en nUVIIl'eDte bevokæ1DB pil
arealet. arat Ul eVeDwl beb7sge1se etter forhan411Ds _4 fre4nillBs-D8V'Il.... .

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

æ a af stokJæmarke by og sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkencte prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for 1011an48 ølr. herred og stokk_rke menighedsråd.

, den 2B I 4 19 51.

••••••• DBvUea.
o.c. Cbri.stenaen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 28 a
af 810kkemarke by Stok1l8-.rke sogn,

af hartkorn: ~ tdr. , skp. 2 fdk. 2' alb,. hvilket matr. nrzk~Jr:
iifiMa'jltz:;dlS _ udgør et landbrug.

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.

Bl'WUle
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REG. NR. /?J~

l'

st.,e1- og geb11"fr1 1 h.t. lov 140/19'7 § "~e
Anae14erl

Fredningstilbud NA -rU r. flHDN l NGS N.":VN ET
FOR MARIBO AMTRAADSKRt:DS140'l' IÅ1195'

Undertegnede Stokk .. zke lIe1l1gbec1sr64 på 'Nst•• be4ete ve ••
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a OS '4 a

I.

af .. stokk_*. by Stokk .. 1'ke sogn,
at lade neClennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. un4er toZ'beho14 a:f

i kil'k8l!Wli8t.I'1~8 &Q4ken4eløe. .6:1
, Arealet beskrives således: pJ:l8stesll'tenø joZd 834 tor kirke_dm øhm4e/øs1

til TJ..... mØ'V'ej.. oG 1104 ven af arealets v.81;1168 eke1.11D1e øaa'ti præ.
etetJ\l'tena have. BArdsp1ads os paliter1ngsp1a4ø.

-'\

.\

I;,
I

Fredningen har ,følgende omfang:
Arealerne må i~Mnler beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

- I ~ ~

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
• I '" ' ".. f 'telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, uctsalgssteder, l~boder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmlllende.

V1 _ forbeholder "'~og ret til b bibel101Aelee at c1e IlUVtBreIlde bevoksll1ng
og 4erm•• fom,ve1se øaa'ti til eyentue]. beytte1ø8 at arealemB Ul boVe-
I11Dger m' kirken. OG»lWst.slJ"4enø bras. e41fmg* a&"e14u:,øe ejeo at _-
bedet 08 bestpea at ~edøl4.t..

, .
For fredningen kræver ~ ingen erstatning.

V1 • er .indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på å:Ii.tØamatr. nr.

l a og '4 a 'f'lf Stokkemase by OS sogn,

dog uden udgift for lix med oprykkenge prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lollanl!ø adr. herred og menighedsråd.

stokkemarke
C.C. Chr1stØBsen.
ChrisUaDIløll_.
Helen Chr1stfllsen.

, den 25/1 19 51.
Ilonen llorteD8811. Yald. DaV1ds_.

~. HaDsæ.. !'r. HoJ,t.e.
satu. Ploug. Ejner Hansen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningslilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1a OB '4 a
af Stokk_lke by StokkeMIk. sogn,

af hartkorn: 2 tdr. 1 skp. t fdk, !t alb., IdctnatocX1lXiålX:åUX
~ftl'ft0 , , v~ i~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den

BNUD.
11lkea1n1oteriete 2. kontor _52 f

16 OOf.19'2. 2 li 160r-

C 8'/52.
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REG. NR. '/~..J~ ~

at.,,,,. 08 pbpM 1 b. t. lov 14o,ll."7f "~e ~ ~C> ~/}
Anae14e,.. ,<

Fredningstilbud1402
2., IAI lt""

NA T LI R r-R ED r~! NG S N ÆVN ET
fOR MARIBO AMTRMD5KREDS

Undertegnede Stoktemalice 8O.,.e1'A4'pi kailllUmens veØle
tilbyder herved som ejer af ~ n.cl_VIl". al'e1er

af Stokk.azke by OB
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Bt DOl'4, nordøst tor staltkemalke k1mea61"4 l1Men4e ø.n1eS ... t eD
'Ol'tBtn..l lanS8 kl1"k.ølI'dSlS .et11a8 ar 1104'3.memadlfJve~••

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 grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

ft, x.forbeholder" dog ret til. biJ)eho14e1118 OBtom"'1'1 at 41ft maVlaftll4.
".Ok.aaa pi ø.n1taSS''''

For fredningen kræver Q ingen erstatning:
Vi • er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på .JIilitIisIa. matr. nr.

af by sogn,
. '" o:;,

dog uden udgift for.- med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for ~1aft4. ectr. herred og menighedsråd.

8tokkemame ,den1'" 1951,
C. IOhanS8l, Gu.tav Ohriet.e ••
laI'Un laa8.. usUa !øren.c.
R. Ilaek. lobe. Cbft., ••••

"B' Dalebu....AU... Lillclhar«t, ••
1814. ADtone••'ø•• _e,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på ll'J1IbtJIøa OV~'8 QIIIa~.J'e4.

.. arealer a1 S1okk_l'ke by o, sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. -3 195'.
INun.
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01936.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01936.00

Dispensationer i perioden: 23-10-1979 - 26-11-1997



•
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REG.NR.

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1979 den 23. oktober kl. 16 holdt Fredningsnævnet for Stor-
strøms amts sydlige Fredningskreds møde på dommerkontoret i Nykøbing F.

Til stede var formanden, dommer K.W. Kofoed, Nykøbing F •
Som sekretær fungerede retsassessor S.Aa. Feier.
Der foretoges:

F.S.I05/1979. Ansøgning om dispensation fra den på
ejendommen matr.nr. l ~ Stokkemarke
by og sogn, tinglyste deklaration om
kirkefredning, til opførelse af et
klubhus.

Der fremlagdes:
l) Ansøgning fra Maribo kommune fremsendt til nævnet ved Storstrøms Am~

(Amtsfredningsinspektoratet) skrivelse af 23. august 1979, hvoraf
fremgår, at Amtsfredningsinspektoratet ikke vil udtale sig imod, at
dispensation meddeles. Skrivelsen er forsynet med påtegning af 27.
september 1979 fra domprovst Ole Jensen, der intet har at indvende
mod, at dispensation meddeles. Skrivelsen er endvidere forsynet med
påtegning af 12. oktober 1979 fra nævnsmedlemmet Sig/urd Kristensen, ,
der tiltræder, at dispensation meddeles.

2) Skrivelse af 6. septe~ber 1979 fra Stokkemarke menighedsråd, der an- ,
• I

: I

befaler, at dispensation meddeles. l
I3) Skrivelse af 8. oktober 1979 fra formanden til nævnsmedlemmerne, skOVl
l

foged Sigurd Kristensen og amtsrådsmedlem Verner Rasmussen med påteg_:
!

ning af 17. oktober 1979 fra sidstnævnte, der tiltræder, at dispensa_r
tlon meddeles. I

Nævnet meddelte herefter dispensation fra den på ejendommen !
!
!



matr.nr. l n Stokkemarke by og sogn tinglyste deklaration om kirkefred-
ning til opførelse af et klubhus i overensstemmelse med det forelagte
projekt.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

K.W. Kofoed• Fremsendes til
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets af-It gørelse inden 4 uger efter denne skrivelses modtagelse kan indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K. af den der
har begæret fredningsnævnet s afgørelse samt de"! naturfredningslovens
§ 58 nævnte myndigheder m.fl. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbe
af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,
Nykøbing F., den l. november 1979.

e
e
•

K.W. Kofoed



Modtaget i
Skov. og Naturstyrelsefll

2 4 JUli 1987

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 1987 den 22. juli kl. 1000 holdt Fredningsnævnet for
ti Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på arealerne vest

for Tjennemarkevej i Stokkemarke.
Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F.,

og nævnsmedlemmerne, fhv. smed Hans Kristensen og faglærer Ejvind
Larsen.

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

F.S. 7/1987. Ansøgning om dispensation fra den
på ejendommen tinglyste deklaration om
kirkefredning til opførelse af en idræts-
hal og etablering af idrætsanlæg m.v. i
overensstemmelse med et udfærdiget
lokalplanforslag på matr.nr. l-n og l-p
Stokkemarke by, Stokkemarke.

e
e
e

Der fremlagdes:
l. Ansøgning med tilhørende bilag fremsendt til nævnet ved skrivelse

af 22. januar 1987 fra Maribo kommune. Kommunens skrivelse er
forsynet med påtegning af 8. juli 1987 fra Storstrøms amtskommunes
landskabskontor.

Mødt var:
Hakon Reinholdt, Stokkemarkehallens Fond.



e
e
e

- ~ -

Viceborgmester Børge Pedersen og bygnings inspektør Benny Andersen,
Maribo kommune.

Morten Chalmer, storstrøms amtskommunes landskabskontor.
Ole Seidenfaden, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite

i Maribo kommune.
Menighedsrådsformand Christian Krag, Stokkemarke menighedsråd.
Domprovst Holger Jepsen, Maribo Domprovsti.
Ib Kofod og Hans Bendixen, Skov- og Naturstyrelsen.
Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor var tilvarslet, men

ikke repræsenteret.
Ejendommen besigtigedes.
Hakon Reinholdt og bygningsinspektør Benny Andersen redegjorde

nærmere for det ansøgte og oplyste herunder, at der ønskes opført
en sportshal med en højde på 8~ meter i tilslutning til det eksiste-
rende klubhus, til hvis opførelse nævnet meddelte dispensation i 1979.

Hallen ønskes opført i røde mursten og med et buet tag af tagpap. En

mellembygning vil blive opført i røde mursten og med tegltag. Der
ønskes endvidere etableret et nyt idrætsanlæg syd for den eksisterende
fodboldbane. Det hertil nødvendige areal vil blive afhændet af
Stokkemarke menighedsråd fra præstegårdsjorden. Den høje randbeplant-
ning omkring den eksisterende fodboldbane blev etableret i 1943 før
tinglysningen af fredningsdeklarationen. I forbindelse med etable-
ringen af det nye idrætsanlæg ønskes der ligeledes etableret læbe-
plantning.

Morten Chalmer erklærede, at storstrøms amtskommunes landskabs-
kontor ikke vil modsætte sig, at der meddeles dispensation som ansøgt,
idet man lægger vægt på, at projektet i byplanmæssig henseende indgår
på en rimelig måde i den videre udbygning af Stokkemarke by, og
indbliksmulighederne mod kirken fra området syd for denne under
alle omstændigheder er begrænset af de høje beplantninger omkring
skolen, præstegården og det eksisterende idrætsanlæg. Man finder
dog, at der i forbindelse med en eventuel dispensation bør stilles



•

e
e
e

krav om, at kommunen rejser en fredningssag for arealerne øst for
Tjennemarkevej med henblik på at sikre indseendet mod kirken fra
den projekterede omfartsvej sydøst for denne. Det bør endvidere
betinges, at det endelige bygningsprojekt og beplantningsplanen
forelægges nævnet til godkendelse.

Ole Seidenfaden bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite kan tilslutte sig landskabskontorets indstilling.

Menighedsrådsformand Christian Krag og domprovst Holger Jepsen
erklærede, at de finder, at hallen og idrætsanlægget vil få en
naturlig placering i forhold til skolen og det eksisterende idræts-
anlæg, og de kan derfor gå ind for, at den nødvendige dispensation
meddeles.

Ib Kofod og Hans Bendixen anførte, at der er god sammenhæng
i lokalplanen, og at Skov- og Naturstyrelsen derfor ikke vil udtale
sig imod, at der meddeles dispensation fra deklarationen om kirke-
omgivelsesfredningen. Man finder dog ligesom amtskommunens landskabs-
kontor, at der i forbindelse med en dispensation bør rejses sag om
fredning af arealerne øst for Tjennemarkevej.

Viceborgmester Børge Pedersen bemærkede, at Maribo kommune
anbefaler, at der meddeles dispensation til projektets gennemførelse.
Han erklærede, at kommunen, såfremt nævnet meddeler dispensation,
inden et år efter tidspunktet for dispensationens meddelelse vil rejse
sag om sædvanlig kirkeomgivelsesfredning på et areal af ca. 13 ha af
gårdejer Helge Rasmussens ejendom, Højvang, øst for Tjennemarkevej.
Arealet begrænses mod vest af Tjennemarkevej, mod syd af den projek-
terede omfartsvej og mod nordøst af en linie mellem det punkt, hvor
omfartsvejen krydser en bæk, og det sydøstlige hjørne af gården Højvang.

Nævnet trak sig tilbage og drøftede sagen og traf herefter
følgende

A f g ø r e l s e:
tt Nævnet har den 23. oktober 1979 meddelt dispensation fra den

tinglyste deklaration om kirkefredning til opførelse af et klubhus
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- 4 -
på matr.nr. l-n Stokkemarke by, og det fremgik af den dengang
indgivne ansøgning, at klubhuset var et led i et større projekt,
der også omfattede opførelse af en idrætshal. Under hensyn hertil
og til, at der på grund af beplantning m.v. under alle omstændigheder
er ret begrænset indblik mod kirken fra syd, at der er god sammenhæng
i den forelagte lokalplan, og at Maribo kommune har erklæret at ville
rejse sag om kirkeomgivelsesfredning på et areal øst for Tjennemarke-
vej, meddeler nævnet i medfør af naturfredningslovens § 34 dispensation

'tt fra den tinglyste deklaration om kirkefredning til opførelse af en

e
e-

idrætshal og etablering af idrætsanlæg m.v. i overensstemmelse med
det forelagte lokalplanforslag på matr.nr. l-n og l-p Stokkemarke by,
Stokkemarke.

Dispensationen er betinget af, at det endelige bygningsprojekt
og en beplantningsplan forelægges nævnet til godkendelse, inden
opførelsen påbegYndes og beplantningen etableres.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

:ht)i~q,:~:: '
'\,\,<;W l Db ~~ ti. '$\y~'e:;j~"::l:

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 skrivelses modtagelse kan ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse ~amt 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 Overfrednings-
nævnet.
Fredningsnævnet for storstrøms amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 23. juli 1987.
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UDSKRIFT
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1988 den 29. august kl. 900 holdt Fredningsnævnet for
Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på dommerkontoret i
Nykøbing F.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F.
Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.
Der foretoges:

F.S. 46/1988. Ansøgning om dispensation i
medfør af naturfredningslovens § 34

fra den på ejendommen tinglyste
deklaration om kirkefredning til
lovliggørelse af en materielgård på
matr.nr. l-p Stokkemarke by, Stokkemarke.

Der fremlagdes:
l. Ansøgning med tilhørende bilag fra arkitekt Steen Schaffer Andkilde,

fremsendt til nævnet ved skrivelse af 20. juni 1988 fra Storstrøms
amtskommunes landskabskontor, der ikke vil udtale sig imod, at der
meddeles dispensation på visse nærmere angivne vilkår.

2. Påtegningsskrivelse af 15. juli 1988 fra Stokkemarke menighedsråd,
der tiltræder, at dispensation meddeles.

3. Skrivelse af 18. juli 1988 fra Maribo Domprovsti, der tiltræder,
at dispensation meddeles.

Foto venter
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4. Skrivelse af 6. juli 1988 fra formanden til nævnsmedlemmerne,
borgmester Finn Nielsen og amtsrådsmedlem Kjeld Grave, med
påtegninger af henholdsvis 12. august 1988 og 12. juli 1988
fra disse, der tiltræder, at der meddeles dispensation.

Nævnet meddelte herefter dispensation i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 fra den på ejendommen tinglyste deklaration om
kirkefredning til lovliggørelse af en materielgård på matr.nr. l-p
Stokkemarke by, Stokkemarke, i overensstemmelse med det forelagte
projekt.

Dispensationen er betinget af,
!!der etableres en afskærmende beplantning omkring bygningen mod

vest og syd, som vist på kortbilag dateret 7. august 1985 og
~ en beplantningsplan forelægges nævnet til godkendelse inden en

beplantning etableres.
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.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,
Nykøbing F., den 30. august 1988.

K. w~
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Modtaget I A

U D S K R I F T ~O,,- og NaturstyrQ\sen Ou
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FORHANDLINGSPROTOKOL' FOR FREDNINGSNÆVNET I
S T O R S T R ø M S A M T

Ar 1994, den 8. august, foretages på Dommerkontoret i Vording-
borg af formanden far Fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

,~1

Fr. s. 25/94 Ansøgning fra Vejkontoret, Stor-
strøms Amt, om dispensation fra
deklaration af 9. maj 1953 om
fredning af Stokkemarke kirkes
omgivelser, til beplantning m.
v. af areal foran Stokkemarke
kirke.

Der fremlagdes:
skrivelse af 28. juli 1994 med bilag fra Landskabs-
kontoret
tiltrædelseserklæring fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets farmand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav
nævnet tillsdeIse hertil. Det er et vilkår, at bøgehækkene
stedse holdes i en højde af ca. 1 meter, samt at lindetræet
under opvæksten løbende stammes op, så man med tiden kan få
frit indblik til kirken under trækronen.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet in-
den 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ulf Andersen /pj

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses
modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38
B, 2100 København ø, af den, der har begæret Fredningsnævnets
afgørelse samt de i naturbeskyttelseslavens § 96 nævnte myn-
digheder m. fL .

Miljøministeriet
S..:ov- og NaturstyreJsen
J,nr. SN /..-l-/ /.;:J- o o Cl /

Akt DC _.->] ,
Bil.
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Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af Naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 8. august 1994.

~An~
fmd.

Udskriften er sendt til:
Maribo Kommune, Jernbanegade 7, 4730 Maribo
Storstrøms Amtskommune, Vejkontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
Danmarks Naturfredningsforen., Nørregade 2, 1165 Kbhvn. K + bilag.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
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Skov- og Naturstyrelsen

UDSKRIFT

AF
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMT

2 7 NOV. 1997

År 1997, den 26. november foretoges på Dommerkontoret i Vordingborg af formanden

for Fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen

Fr.s. 28/97 fortsat Sag angående opførelse af tilbygning til Stokke-

marke præstegård, matr. nr. l a Stokkemarke

by, Stokkemarke, hvilken ejendom er omfattet

af kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 9/5

1953.

•
Der fremlagdes:

ansøgning med bilag fremsendt af Storstrøms Amt den l O.november 1997,

tiltrædelseserklæring fra nævnets øvrige medlemmer.

• Da formanden ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr. Naturbeskyttel-

seslovens § 66, stk. 3.

Ulf Andersen ..
find.

/pj

\, I 1.
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Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den, der har begæret Frednings-

nævnets afgørelse samt de i Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m.fl ..

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage indgives skriftligt til

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt, Kirketorvet 16,4760 Vordingborg.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladel-

sen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stadfæstes afNaturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt

Vordingborg, den 26. november 1997.

•
~An~

find.

Udskrift er sendt til:

Stokkemarke menighedsråd v/gdr. Chr. Krag, Brandsmosevej 6, 4952 Stokkemarke,

Maribo kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo,

Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret, Parkvej 37,4800 Nykøbing F,

j. nr. 8-70-51-363-33-1997,

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for MaribolHoleby, v/C. Dreyer,

østervej 53,4930 Maribo + diverse bilag,

Danmarks Naturfreclningsforening, Nørregade 2, 1165 København K + diverse bilag,

Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo,

Arkitekt Kjeld Frimann, Gartnervænget 8, 4900 Nakskov,

Mogens Hilden, Sdr. Boulevard 20, 4930 Maribo,

Verner Larsen, Fanefjordgade 150,4792 Askeby.

..
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