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stubbekøbing Byraad, den l. oktober
P. Hansen
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NATURFRBDN INGSN Æ VNBT
FOR MARIBO AMTSRÅDSKRBDS den 17. oktober 1956.

Niels Bruun Carl H. Jensen Ole Buen
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'e":, '
"I'

.,

r ,e
1,

i'
',J "j"

I I, e),

l,

~
1

~I,
1:~

II '~

i''.
j",
'I

\I~~~

"

~t,
I I

" '

Nord •

side
stubbekøbing i maj 1956.

landinspekt;ør.

= o

~
~'

~
Q-

~
~~

t:;-
&
~

Plan i 1:800 over Klokkerpladsen i Stubbekøbing.
Udfærdiget på grundlag af matrikelkortet.
Indlagt 8 lindetræer i K~okkerpladsens vestlige
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Afgørelser - Reg. nr.: 02329.00

Dispensationer i perioden: 08-04-1994



U D S K R I
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOB
STORSTRØMS

F T

S'- MOdtaget'
IllUV- og NaturSfyrelsen

, 8 APR. 1994

FREDNINGSNÆVNET I
AMT

Ar 1994 den 8. april kl. 14.00 holdt fr~dningsnævnet for Storstrøms
amt møde på Klokkerpladsen i Stubbekøbing.

Til stede var formanden, dommer Ulf Andersen og nævnsmedlemmerne
Poul Høier og Verner Larsen, idet Erik' Østerholm Hansen (suppelant)
under mødet tiltrådte i stedet for Poul Høier.

Der foretages

F.S. 7/94
jvf. F.S. 80/86 (Storstrøms amts sydlige fredningskreds)

Ansøgning om dispensation fra frednings-
kendelse af 17. november 1956 til top-
skæring af 8 lindetræer på Klokkerpladsen
i Stubbekøbing.

Der fremlagdes :

1. Ansøgning af 27: januar 1994 med bilag fra Stubbekøbing kommune.

2. Erklæring af 17. februar 1994 med bilag fra Landskabskontoret.

3. Skrivelse af 2. marts 1994 fra Stubbekøbing kommune.

4. Genpart af indkaldelsen til mødet.



Mødt var

For Stubbekøbing kommune, ingeniør Hagbarth, Jens H. Nielsen og
skovrider Jørgen Rolsted.

For Storstrøms amtskommune, David Trier Frederfksen og Annemette
Bargum.

For lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening, Alex Madsen.

Repræsentanten fra Stubbekøbing kommune redegjorde for ansøgningen.

Repræsentanten fra Storstrøms amtskommune kunne i overensstemmelse
med den skriftlige indstilling ikke tiltræde det ansøgte.

Alex Madsen indstillede, at det tillades at fælde træerne på be-
tingelse af, at der plantes nye træer.

Med to af tre stemmer besluttede nævnet at nægte dispensation til
topskæring af træerne. Derimod var der enighed om at tillade at
døde og syge grene skæres af.

Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år eller
ikke udnyttes i tre på hinanden følgende år, jvf.
naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

Ulf Andersen
fmd. /sr

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra denne skriveIses modatgelse
indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København

... 1Il...



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 5. februar 2009 foretoges af formanden Kirsten Linde i henhold til § 10,stk. 5 i 
forretningsorden for fredningsnævn: 
 
Fr.s. 53/08 Ansøgning om dispensation fra fredningsdeklaration af 17. oktober 1956 til beskæring 
af grene  fra otte lindetræer i den vestlige side af Klokkerplads i Stubbekøbing langs kirkegårdens 
gitter indtil en højde af 4,2 meter. Ansøgningen er dels begrundet i, at nedhængende grene er til 
gene for trafikken, da frihøjden nogle steder kun er to meter og dels, at grene støder mod hustagene. 
 
 
Der fremlagdes: 
 
Ansøgning af 18. november 2008 med bilag fra Guldborgsund kommune. 
Mail af 9. december 2008 fra DN-Guldborgsund. Ifølge mailen er der kun tale om syv træer.  
 
Under hensyn til formålet med beskæringen fandt formanden, at det ansøgte ikke strider mod 
fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet gav således tilladelse til beskæring af op til otte lindetræer, som ansøgt i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, idet betingelserne i samme bestemmelses stk. 2-4 anses for 
opfyldt. 
 
Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder. 
 
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66. 
stk. 2. 
 
 
Kirsten Linde 
Formand 
 
 
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 2. februar 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, v/Sven Aabolt 
Christensen, ( sven@aabolt.dk) 
Guldborgsund kommune, Natur og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. 
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