
•

•

Afgørelser - Reg. nr.: 02312.00

Fredningen vedrører: Karrebæksminde

Domme

Taksations kom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 28-01-1956

Fredningsnævnet 05-06-1956

Kendelser

Deklarationer

02312.00



OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR . .,2.J/-e,.;!~~ ('17/li ~\'~(>;
t

UDSKhIFT-.-.-..-.-- .... -
af

oV}:;hJ!'h};DNINGS1~Æ VHBTS j{END~LSESPhOTO.KOL.------.------.------------------.-----.

År 1958, den 28. januar, afsagde overfrednjngsnævnet p~
grundlag af mundtlig og skriftlig vot~ring f01Gend~

k IC: n d e l s e
i sagen nr. 1239/56 vedr0rGnde fredning af et ar~al lliellum
Karrebæk fjord og lundevejen NæAtved-Karrebæksminde.

I den Hf fredningsnævnet for Sorø amt den 5. juni 19~)G
~fsaGte kendelse hedder det:

"I skrivelse af 31. august 1955 har Danmarks nLl.turf'red-
ninesforening for at sikre udsigten mod ost fra landevejen
Næstved·Karreb~k8minde over Karrebæk fjord mod Gavnø m.v •
begæret fredningssag rejst vedrørende et areal af matr. nr.
21a Karrebæk by og sogn, strækktmde sig fra ejendommens e:ncn8e
mod nord umiddelbart syd for Karrebæk by til ~jend0mm8n8 Gkol
mod syd.

Da. nævnet anser den 1)8gt'Eldendeudsigt fra den stærkt be-
færded e vej for i ho j grad fredninr;sværdig, hal' n::nvnetsøi':: t
at opn~1 en forligsmæssie; ordning med ejeren af arealet, t~;lrd-
~jeI Peter Poul Frederiksent som har 0nsket erstatning for
fr-edningen.

Af arealet, der efter matrikulskortet ud[Jr 8,01 ha, e~
2 ha vurdel'et til en gr'undværdi af 800 kr. pr. ha., resten
til 1.800 kr. pr. ha.

Ejer-en hUl' Bluttelig tilbudt at frede ar-ealet for et bo10b
af 11.000 lu'.

Da nævnet m8 unse dE:n krævede erstatning for rimoli[" hm.'

nævn8t besluttet at frode det p8eældende areal for det nf
ejeren tilbudte be10b, hvoraf halvdelen udI-edes af statskruJ-
sen, resten af Sor0 amtsfond. Arealet skal som hidtil frit
kunne udnyttes til dyrkning og græsning, men det m8 ikke
bebygges, og der m~ pI dette ikke foretaees beplantning, n00
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kan være til skade for udsieten. Der m~J.på al-ealet ej heller-
opf,JI-esskul"(~,boder eller lignende eller opstilles lodning:::;"
master, lie;esom der ikkt:im8 foretaees terrænændringer.

Denne kendelse vil være at tinglyse p~ ejendommen. Pgtale-
ret tilkommer frednin[snævnet for Sor~ amt, Danmarks natur-
fredningsforening oe; ejendommens ejer i forening eller hvel'
for sig."

Konklusionen er salydende~
"Det p8 det 'vedhæftede kort angi vne 8,ol ha store aroal

af ma tr. nr. 21.9: Karrebæk by og sogn fredt:iR,sfaed es at aro~..l.-
let kun m~ benyttes til dyrkning og græsning, men ikke bebyg-
ees. Det m~ ej heller beplantes til 8kade for' udsigton. Der
ffi8p~ omr8det ikke opf0res skure, boder eller lignende eller
opstillos ledningsmaster, ligesom der ikke m~ foretages ter-
rænæn dring el' •

I erstatning tillægges der ejeren, gårdejer Peter Poul
Frederiksen, Karrebæk, 11.000 kr., der udredes af statskassen
og Sorø amt, hver med halvdelen.

P8taleretten tilkoffiffiorfredningsnævnet for Sorø ~mt, Dan"
marks naturfredningsforening og ejendommens ejer, i forening
eller hver for sig."

Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens § 10, stY-. 3,
forelagt overfrodningsnævnet, som den 4. maj 1957 hal basig-
tiget det p8gældende areal og forhandlet med lanr1S1'etssacf.orcr
Konrad Hansen, Næstved, som repræsenterede ejereg,og &ndre i
sagen interesserede.

Do. ovorfredningsnævnet fandt den ejeren tillagte erstat-
ning for 11.3j, og der ikke på mod et kunne opnå s minI)eU. ;'.:')ver-
enskomst om spørgsm~let, har dette været forelagt den i natur-.
fredningslovens § 5 omhandlede taksationskommission til af-
p::ørelsePÅ det i kdndelsen I1ngi vne c;rundlag.

Ved en den 22. oktober 1957 afholdt taksationsforr'etnint!:
har kommissionen fastsat erstatninGen til 7.000 kr.

Overfredningsnævnet finder, at erstatningsudeiften bør
afholdes med to trediedele af statskassen og en trediedel af
Sorø amtsfond.

Da overfrednin[';snævnet iøvriCt kan tiltræde det i kendel-
sen anførte, vil denne være at stadfæste med de nf det foran-
st8ende f~lgende ændringer.
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Et kort nr. So 107 visende det fredede nreals erænser

er vedh~ftet nær~rende kendelse.
T h i b e s t e m m e s :
Den ~f fredningsnævnet fnr Sorø amt den 5, juni 1956

afsagte kendelse vedrørende fredning af et areal mellem Karre-
bæk fjord og lnndevejen Næstved-Karrebæksminde stadfæstoa med,
de uf det foranstående i\jlgende ændringer.

I,crstatning udbetales der gArdejer Peter Poul Frederiksen
7.000 kr. med renter 41/2fu p.u. fra den 5. juni 1956, indtil
t-etaling aker. Erstatningsude:-iften afholdes med to trediedele
af 8tntskaosen OB en trediedel uf Sor~ umtsfond.

Udskri ftens rigtiL:hed.
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Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 19 -11- 57.
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Kop, efler rnaln*el.skorlel

t'folr:nr. 219, 20C}P og 20C?9

Korrebæk by og sogn
Sorø 07?f

lIdf-'digel i onh7nt"9 of/rodn"':! ol
ae! herpå n>O::f rødl ,~ oreo/
af molrnr 2/!,
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Afgøre.lser - Reg. nr.: 02312.00

Dispensationer i perioden: 09-01-1995



•

/

;'Aodt:1aet j

REb. ~i~v-~t.~J~vr.~OO
:.., ..... ,;

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

År 1995, den
Vordingborg af
Andersen.

9. januar, foretoges på Domerkontoret i
formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 34/94 Ansøgning fra Nielsen og Ris-
ager A/S om dispensation fra
overfredningsnævnets kendelse
af 28. januar 1956 om fredning
af arealer ved Karrebæk Fjord
til etablering af en tørbrønd
med dæksel max. 0,5 m. over
terræn.

Der fremlagdes:
tiltrædelseserklæring med bilag fra Storstrøms amt,
tiltrædelseserklæring fra Danmarks Naturfrednings-
forening,
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlem-
mer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte,
meddelte nævnet tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år, jfr.' naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

Ulf Andersen /pe

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 naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte
myndigheder m.fl.
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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 9. januar 1995.

~And~
fmd.

Udskrift er sendt til:
Verner Larsen, Bundgarnet 18, 4780 Stege
Jørgen Nilsson, Jeppe Aakjærsvej 27, 4700 Næstved
Næstved kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved
Storstrøms Amtskommune, Natur- og Planlægningskontoret,
Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-373-68-1994
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Køben-
havn K.
Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening i Næst-
ved, v/Arne Kristensen, Vridsløsevej 5, 4700 Næstved.
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