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Naturfredningsnævnet fOT Holbæk Amt, Holbæk.
tREG. NR. ~o9~e i
t~
~
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TINGLYSNINGSAKT SKAB J NR. 183 VED NYKØBING SJ. KØBSTAD OG DRAGSHO~

• BIRK •

Matr. nr. 5 am.fl.Bjergene, Faarevejle
sogn. 12 aa Kårup-Ordrup, Faarevetle
svgn, m.fl.
8 B Stubberup, Faarevejle sogn.

Anmelder:
Overretssagfører
Jacob Holm
Holbæk

Stempel: 2 kr.
D e k l a r a t i o n •

Aktieselskabet Dragsholm har i årenes løb udstykket og
solgt forskellige arealer.

på de nedenfor angivne matr. nre. findes der ved hver
enk~llitskøde fra aktieselsk~bet til den oprindelige køber lyst
en så godt som enslydende servitutbestemmelse, idet indholdet

,
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I
I
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kun varierer ved ubetydelige tilf~jelser. Bervitutbestemmelsens
full.deordlyd er:

"på den solgte ejendom må ikke holdes svin, og der må
ikke på samme drives erhvervsvirksomhed af nogen art eller

,
\
I,

.\
virksomhed, der ved støj eller ilde lugt kan genere de omboende.

Ejendommen må ikke udstykkes i mindre parceller end 4137
m2, på hver parcel m! kun opføres een beboelsesejendom og denne
må ikke beboes af mere end een familie ad ganeen og navnlig ikke

~) indrettes til feriekolonier , pensionater eller lignende, og at

deT af hensyn til den almindeliee sikkerhed ingensinde må drives



jagt eller overhovedet anvendes skydevåben på parcellen.
Ingen bygning må opføres på grunden, forinden tegning til

denne er godkendt.af sælgerne.
Påtaleberettiget er sælgeren, og den eller de, til hvem

aktieselskabet i tilfælde af opløsning måtte overdrage denne
ret".

Servitutbestemmelserne. er i de allerfleste tilfælde af ldenne ordlyd, idet de er ddfærdiget på trykte blanketter. på
enkelte matr. nre. indeholder servitutten endvidere bestemmelse
om færdselsret,bade- og opholdsret, ret til at tage vand fra
mosen.

I tingbogen er bestemmelsen i reglen angivet som: "1)
Indskrænkning i benyttelses- og bebyggelsesrett~n, 2) forbud mod
udstykning, 3) forbud mod jagt og brug af skydevåben, 4) pligt. som
til at søge bygningstegninger godkendt m.v." eller blOlfltlndskrænk-
ning i benyttelses- og bebyggelsesretten". Andre gengivelser 1kan også forekomme.

Den omhandlede servitut findes lyst på følgende matr. nre.
de nævnte lysningsdata: '-

: , ,

Ejerlaug matr. nr.
Kaarup-Ordrup

lysningsdato

/,' t

•• • ••••• ••
l'

II 11 m 17/4-1935
. \

:~:::·~:·:/S D~~gBholm er t~ådt i likvidation, og jeg un- ·1
derskrevne overretssagfører Jacob Holm, Holbæk, er valgt til likvi-l
dator af boet, begæres herved tinglyst og noteret på de her nævnte
ejendomme, at den A/S Dragsholm tilkommende påtaleret med hensyn
til de på de nævnte ejendomme lyste servitutter fremtidig tilkom-

'tt' mer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt.
Såfremt det 'også mod forventning skulle vise sig, at andre

ejendomme end ovennævnte er plIagt lignende servitutter som her



4t for Holbæk Amt også fremtidig kunne udøve påtaleret med hensyn ti~
'disse ejendommeB0servitutter~

Holbæk, den 3. december 1953
Jacob Holm

Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering samt
om unders~ri verens myndighe'd:

•

navn: Frida Petersen Inge Andersennavn:
stilling: bogholder stilling: kontorass.
bopæl: Holbæk bppæl: Holbæk

Indført i dagbogen for Nykøbing
Sjæll.Købstad og Dragsholm Birk
den 5. december 1953 Tinglyst

S k o v g a a r d •

13f)..I lP 1 ,b-
en gebyr 01: stempe~
til oDentlig brug

Udskriftens ~ighed bekræftes.
Dommeren I
Nykøbht9 s.

og Dragsholm Birk , den 2 2 NOV. 1966

~4---rOvenstående deklaration er tinglyst på følgende matr. nre.
;

Ejerlaug matr. nr. lyshingsdato
t

Kårup-Ordrup 11 e 17/4-1935 f
l

e' 19/12-1936 ~Fårevejle sogn. 11 aa , )
J

Bjergene,Fårevejl- 5 d 15/10-1941
le sogn. 5 e 4/10-1944

!t " 6 a 21/12-1946
., 6 b, 6 c 21/10-1937

" 6 d 21/12-1946
" 6 e 21/12-1946
" 8 b, 19 b 11/7-1939

" 24 b 19/12-1936
" 24 c 19/12-1936
" 24 e 2~/8-l939
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'.
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Kårup-Orårup
Fårevejle 'sogn.
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III

III

111

III

III

."

I"
'ti

,ti

'II

ti

8 ao 20/12-19.35
21/10-1937
19/12-1936
28/9-1940
19/12-1936
19/12-1936
24/8-1939
28/9-1940
15/10-1941
4/5-1935
11/4-1935
17/4-1935
1.'1/4-1935
11/4-1935
17/4-1935
19/12-1936
11/4-1935
11/4-1935
17/5-1935
1'1/4-19]5
1'1/~-19]5
1:71/4-1935

JL1/4-11.:9 ]'5

1'1/4-11. 9~~

17/4-1.19)]15)

'11.1/4-11.(9) ]15

11.'1/4--11.(9) ]15

:11/4-11'9)J'5

:20/n..2-l9 $(5)

25/1-11'936

20/l2-1935
20/l2-1935

S ak
8 af

•S ag

S ah
8 ai
Sam

San

11 a

11 b
11 c

11 d
11 f

11 g

11 b
11 ae

11 1

11 ]r

111
11 lD1

1.1 n

l.JL (Q)

11 J!D

JUL ,t

JL1 .Ir'

11 ,s

.ll..11.'lP.

n..a :x:

n.ll. ,ry

n-n.. z



Karup-ordrup matr. nr. lysn1ngsd:ato-. Fårevejle sogn. 11 æ 20/12-1935
II 11 ø 20/12-1935
n 11 ab 19/12-1936

" ti 11 ae 19/12-1936
lt 11 ad 19/12-1936
ti 11 af 19/12-1936 ,

t
ti 11 ag 19/12-1936

.- , 11 ah 24/8-1939

" 11 ai 19/12-1936

• It 11 ak 21/10-1937
" 11 an: 28/9-1940
n 11 am 21/10-1937

" 11 an 15/10-1941 Iti 11 ap 24/8-1939
ti 11 ao 21/10-1937 i
ti 11 aq 24/8-1939
ti 11 ar 24/8-1939
ti 11 as 24/8-1939

: " . 11 bq 15/10-1941
ti 11 at 24/8-19a9
n 11 au 24/8-1939e
" 11 av 28/9-1940

" 11 ax 28/9-1940
ti 11 ay, 11 bf 15/10-1941

" 11 az 28/9-1940

" 11 aæ 28/9-1940
tt 11 aø 15/10-1941
ti 11 bb 15/10-1941

- n 11 bo 15/10-1941
'U 11 bd 15/10-1941

" 11 ba 21/10-1937





[årup-Ordrup
Fåreve jle sogn,_

il

ti

ti

,
'.i

ti

ti

tt

l'
stubbErrbl>~r~l.[)

Fårevejle sogn.

, ' .

matr. 1Y13ningsdata Inr.

r12 m 19i12-1936

19/12-1936 ;12 n 1
12 o 19/12-1936 t- I12 19/12-1936P l

~
12 q,12 Y 21/10-1937 f

k,

12 r 21/10-1937 l~
,".,

24/8':1939 l,12 t,12 u ,,
l

12 v 21/10-1937 l~
12 x 21/10-1937 ~.'. .' s

24/8-1939 ;12 z, 12 æ ' <.. ~
12 ø 24/8-1939 l

f

8 b 24/8-1939
Udskriftens rigtighed bekræftes.

'6 j'S-.s-
Jden gebyr og stempef

til ODf'litlig brug

:

Dommeren I
N1e:;,Ø::ø~llIg s.

og Dlrt1~~!in)hil'l Birk. ' den

. ..~t.-~

1 8 APR. 1967
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,
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr DommarkcntOi6t, SoflcvS, 4, HoibæK

ti'.nr. 53 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING

J REG. NR. 209 140 ~
4300 Holbæk, den 28/8 19 91

•• Fr. j. nr. 95 B /19 91

Per Løkkegaard
Grundtvigsvej 8 A 4. m.f.
1864 Frederiksberg C.

Angående bebyggelse på matr.nr. 11 !lOrdrup by, Fårevejle, beliggende Skovstien 4,
4540 Fårevejle.

Ved brev af 24/5 1991 har De ansøgt Dragsholm kommune om tilladelse til en 3 x
l,8 m stor tilbygning på denne ejendom. Kommunen har fremsendt sagen gennem
Vestsjællands Amtskommune til nævnet.

Nævnets tilladelse efter naturfredningslovens § 34, stk.log § 46, stk. 6, jvf. stk.
3, er nødvendig, efter § 34, stk. l, fordi ejendommen omfattes af deklaration, tinglyst
17/4 1935 og 5/12 1953, hvorefter bygningstegninger skal godkendes af nævnet, og efter

§ 46, stk. 6, jvf. stk. 3, fordi tilbygningen ligger mindre end 100 m fra kysten, men
landværts den reducerede strandbyggelinie, der på stedet er fastsat til 8 m fra
overkanten af skrænten mod Sejerø Bugten.

Vestsjællands amtskommunes landskabsafdeling har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte.
~edning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
~ 1 og § 46, stk. 6, jvf. stk. 3 for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i
overensstemmelse med det fremsendte projekt.

I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tiUadelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddeJt den pågæJdende

klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før kJagefristens udløb.

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og NaturstyreJsen, SJotsmarken J3, 2970
Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø (j.nr. 8-70-53-1-305-155-J991),
Dragsholm kommune, Rådhuset, 4540 Fårevejle og Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K.

e, :'Iii! i0r!1inisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ '- \l I tf - a'D C.f.
Akt. nr.

( Q



I Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Sollevej 4, Holbæk

tit.nr. 53 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING

REG. HR. 2..0 C) \ o O3
4300 Holbæk, den 1/ 11 19 91

Fr.j.nr. 101 B /19 91

Dorthe og Jørgen Selvig-Hansen
Vmdekilde Strandvej 43
4540 Fårevejle

Modtaget r
Skov- og Nalurstyrelsen

- Æt NOV. 1991

Angående bebyggelse på matr.nr. 11 ~ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Vmdekilde
Strandvej 43, 4540 Fårevejle •

•
•-

Ved brev af 19/7 1991 har De ansøgt om nævnets tlUadelse tIl en bebyggelse på
Deres ovennævnte ejendom, bestående af en tllbygnmg til det eksisterende sommerhus.

Nævnets tllladelse efter naturfrednmgslovens § 34, stk. 1, er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af deklaratIon tmglyst 28/9 1940 og 5/12 1953, hvorefter
bygnmgstegnmger skal godkendes af nævnet.

Kommunen, der tllhge den 22/7 1991 har fremsendt sit eksemplar af sagen tll
nævnet, har anført vedrørende spørgsmålet om skovbyggehme på 300 m fra Kårup skov,

at området var bebygget mden l. januar 1968, jvf. naturfrednmgslovens § 47, stk. 2, nr.
4.

•

Nævnet tiltræder, at ejendommen hgger l et område, hvor der mden 1/ l 1968 var
påbegyndt en væsenthg, lovlig bebyggelse, hvorfor ejendommen ikke omfattes af
skovbyggeJimen efter naturfrednmgslovens § 47, stk. 1.

Nævnet tlJlader herved i medfør af naturfrednmgslovens § 34, stk. 1 for sit
vedkommende den ansøgte bebyggelse l overensstemmelse med det fremsendte projekt.

I sagens behandhng har deltaget aJle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets tiUadelse bortfalder efter naturfrednmgslovens § 64a, hvis den ikke er
udnyttet mden 5 år fra tlJladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tll Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, VestsjæJlands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefnsten er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettlgede.

Den meddelte til1adelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm, VestsjæJlands amtsråd, AJleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,
4540 Fårevejle og Danmarks Naturfrednmgsforening, Nørregade 2, 1165 København K•

.. ' ','"v;,;Naturstyrelsen
11. SN 1J- \ 'ly -co ,Q l
! nr, ~s



FrednIngsnævnet for Vestsjællands
.mts nordlige frednIngskreds
adr. Dommerkontoret, Soflevej ., Holbæk

tIt.nr. 13 43 42 n

REG. NR.
KOP' TIL

ORIENTERING
<4300 Holbæk, den l/II 19 91

Fr.j.nr. 100 B 119 91

NIels Rydahl
Annavej 12
7000 Fredericia

Modtaget.
Skov- og Naturstyrelsen

- 4 NOV. 1991

Angående bebyggelse på matr.nr. 11 bk Ordrup by, Fårevejle, behggende Knarbovej 10, i
Dragsholm kommune.

-e
e Ved brev af 9/7 1991 til Dragsholm kommune har De ansøgt om Ulladelse tl1 en

bebyggelse på denne ejendom, bestående af sommerhus på 84,8 m2.
Kommunen har fremsendt sagen til nævnet, fordI ejendommen omfattes af

deklaration tinglyst 15/10 1941 og 5/12 1953, hvorefter bygnmgstegnInger skal
godkendes af nævnet.

Nævnets tl1ladelse efter naturfredningslovens § 34, stk. l, er således nødvendig.
Ejendommen hgger Inden for 300 m fra Kårup skov, jvf. naturfredningslovens § 47,

stk. 1, om skovbyggelime.
Kommunen har ved sagens fremsendelse anført, at der pr. l/l 1968 var påbegyndt

en væsenthg lovhg bebyggelse i området.
Efter naturfrednmgsjovens § 47, stk. 2, nr. 4, gælder stk. l ikke for sådanne

områder •
Det fremgår af sagen, at huset opføres med bjælker I naturfarve og græstag.
Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands amtskommunes landskabsafdelmg, der

som kommunen anser ejendommen for omfattet af undtagelsesbestemmelsen 1 § 47, stk.
2, nr. 4, og ikke i forhold tl1 deklarationen har indvendinger mod det ansøgte.

Nævnet skal udtale:
Det tiltrædes, at ejendommen ligger i et område, tvo r der før l/l 1968 var

påbegyndt en væsentlig lovlig bebyggelse, hvorfor ejendommen Ikke omfattes af
skovbyggelinien efter naturfredningslovens § 47, stk. 1.

Nævnet tillader herved i medfør af naturfredningslovens ~ stk. 1 for sit
vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

I sagens behandlmg har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer .
Afgørelsen er enstemmig.

i /OL Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er
~ udnyttet inden 5 år fra tIlladeIsens meddelelse •
.1~J.icrninisteriet

•

. l l'
•. .j'/- og ,atUl'styrelsen

.Tlf. SN 1011 \/Lj- cc>O t
kt nr.., 1-l{ ..



e Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettIgede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, {j.nr. 8-70-53-1-305-163-1990e Dragsholm kommune, Rådhuset, 4540 Fårevejle og Danmarks Naturfrednmgsforening,
Nørregade 2, 1165 København K.

ee

•



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. DummerKomoret, SoileveJ 4, HOIDæk

tll.nr. 534342 11

Kopi til orientering REG. NR. 2-o~I .06
4300 Holbæk, den 2S/1 19 92

Fr.j.nr. 125 B /19 91

Byens Tegnestue
Arl<itekter maa & par
Forbindelsesvej 5
Søndre Fri havn
2100 København ø.

Modtaget I
Skov-og N81urstyreJsen

2 9 JAN. 1992

Angående bebyggelse på matr.nr. 6 ~ Bjergene, Får€vejle, beJiggende Vindel<ilde
Strandvej 35, i Dragsholm kommune.

•
•

Ved brev af 10/7 1991 (sag nr. 9791) til Dragsh)lm kommune har De på vegne
ejerne af ovennævnte ejendom ansøgt om ti lladelse ti 1 en bebyggelse på denne ejendom,
bestående af et 126 m2 stort sommerhus.

Sagen er gennem Vestsjællands Amtskommune jremsendt ti 1 Fredni ngsnævnet.
Nævnets ti lladelse er nødvendi g efter følgende bestemmelser i naturfredni ngsloven:
1) § 34, stk. 1, fordi ejendommen omfattes af deklarati on ti nglyst 21/10 1937 og

... -
5/12 1953, hvorefter bygni ngstegni nger skal godkendes af nævnet.

2) § 46, stk. 1, ford ejendommen næsten i si n ,)elhed omfattes af strand-
beskyttelsesli nien på 100 m fra den sammenhængende landvegeta1i ons begyndelse.

3) § 47, stk. 1, ford ejendommen i sin helhed lIgger inden for skovbyggeJinien på
300 m fra Kårup Skov.

I 1985 nedbrændte et 256 m2 stort sommerhus på ejendommen.
Fredningsnævnet meddelte den 10/9 1986 (j.nr. 81 C/86), at nævnet \ille være

si ndet at meddele 1illadelse ti 1 hel eller delvi s genopførelse af et sommerhus på
brandtomten.• Nævnet meddelte samtidig afslag på en ansøgning om udstykning af ejendommen i 2

• parceller med henbJi k på opførelsen af et ca. 125 012 stort sommerhus på hver.
Den daværende ejer påklagede afgørelsen tilOverfredningsnævnet, der den 8/4 1987

stadfæstede nævnets afgørelse om afslag på ansøgru ngen om udstykni ng. Over-
~ fredningsnævnet tiltrådte samtidig nævnets prinåpiflle tilladelse til genopførelse af et
":<.. sommerhus inden for brandtomten. I

t ~,' .: Det nu ansøgte sommerhus placeres på brandtomten i grundens nordøstJi ge hjørne~ ., ~
~~;. ~~lvis søværts strandbeskyttelsesJinien. Det udføres med ydervægge i sortYOg tag af

[ ~; sJ<ifergråt tagpap.
'ID ~ .g Vestsjællands amtskommunes landskabfsafdeJing har ved fremsendelsen ikke haft
I'( ........... (~rt indvend nger mod det ansøgte.

(['e ~ I anledni ng af ansøgni ngen ti llader nævnet herved i medfør af naturfredni ngslovens

§ 34, stk. l, § 46, stk. 6, jvi. stk. l, og § 47, stk. l, for si t vedkommende den ansøgte

bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendtE. projekt.

~



I sagens behandling har deltaget aJle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredni n~slovens § 64a, hvi s den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tiJladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages ti l Overfredni ngsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, VestsjæUands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredni ngsforeni ng.

KJagefri sten er 4 uger fra den dag afgørelsen e' meddelt den pågældende
klagebe retti gede.

Den meddelte ti lladelse kan derfor i kke udnytte s før klagefri stens udløb.
Kopi af dette brev er sendt ti l Skov- og Naturs tyreisen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-305-162-1990,
Dragsholm kommune, Rådhuset, 4540 Fårevejle, og Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K.I

formand .

•
•



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret. Sofieve) 4, Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

REG.Nl 20<) I .aS
KOPI TIL

ORIENTERING
4300 Holbæk. den 13/3 19 92

Enk Herløws Tegnestue ApS
Hennmgsens A11e 8
2900 He11erup

Fr. j. nr. 122 B /19 91
~ - ... '-. I

Angående bebyggelse på matr .nr. 12.~ Ordrup by, Fårevejle, belIggende Hyrehøjvej 39,
4540 Fårevejle, l Dragsholm kommune.

Ved brev af 10/7 1991 tIl Vestsjæ11ands Amtskommune har anpartsselskabet ansøgt
om tIlladelse til ombygnmg af denne ejendom, hvorved det bestående hus på 78 m2 mcl.
garage ombygges t11 et bebygget areal på 125 m2, Idet den eksIsterende garage
nedrives.

Amtskommunen har fremsendt sagen tIl Frednmgsnævnet, hVIS tIlladelse efter 2
bestemmelser l naturfrednmgsloven er nødvendIg, nemlIg

1) § 31+,stk. 1, fordI ejendommen omfattes af deklaratIon tmglyst 17/4 1935 og
5/12 1953, hvorefter bygnmgstegnmger skal godkendes af nævnet,

2) § 46, stk. 1, fordI ejendommen er omfattet af strandbeskyttelseslImen, der på
stedet er fastsat tlJ 50 m fra overkanten af skrænten mod Sejerøbugten.

Vestsjæ11ands amtskommune har ved fremsendelsen af sagen udtalt:
"Den af strandfredmngskommlsslonen fastlagte basIs lIme, en kystskrænt, kan Ikke i

dag konstateres i terrænet. Derimod er der søværts denne baslsimle belIggende en ca. 1
m høj strandskrænt, der l dag udgør grænsen for den sammenhængende landvegetatIOns
begyndelse.

Det eksIsterende sommerhus, der er på 78 m2, lIgger ca. 58 m fra denne
strandskrænt, og tIlbygnmgerne på laIt 47 m2 agtes opført mod nord og øst bag den
eksisterende facade mod kysten. En eksisterende garagebygmng på 21 m2 ved husets
nordøstsIde nedrives.

TIlbygnmgerne udføres l teglsten, a11e facader berappes, vmduer og døre hVIdmales,

og tagdæknmgen blIver sort tagpap.
Under hensyn til den bebyggelsesmæssige udviklIng, der har fundet sted l området,

og tIl at der er tale om tilbygnmger landværts en på stedet værende lovlIg bygnmg, har
amtskommunens landskabsafdelmg mtet at bemærke tIl udførelse af om- og

tIlbygnmgerne som ansøgt".
Anpartsselskabet har under sagen supplerende oplyst, at berapningen blIver l en

grålIg dæmpet farve og har efter henstl11mg fra nævnet ændret vmdues- og dørfarver tIl

mørk farve.
I anledmng af ansøgnmgen tillader nævnet herved l medfør af naturfredmngslovens

§ 34, ~tk. 1, og § 46, stk. 6, jvf. stk. 1, for SIt vedkommende den ansøgte bebyggelse i

overensstemmelse med det nu forelIggende projekt •
•\liljøministeriet
Qlrov-og Naturstyrelsen
HIl. ",N 131 IjL/-600 I ?if. V-

I I _ ,
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I sagens behandhng har deltaget aBe 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmIg.
Nævnets tIJladelse bortfalder efter naturfredmngslovens § 64a, hVISden ikke er

udnyttet Inden 5 år fra tIJladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, VestsjæJlands amtsråd, kommunen og
Danmarks NaturfrednIngsforenIng.

Klagefnsten er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tIlladelse kan derfor Ikke udnyttes før klagefnstens udløb.
KOPI af dette brev er sendt tIl Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, VestsjæBands amtsråd, ABeen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-305-160-1991),
Dragsholm kommune, Rådhuset, 4540 Fårevejle og Danmarks Naturfrednmgsforenmg,
Nørregade 2, 1165 København K.

formand •



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sol,evej 4, Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING 4300 Holbæk, den 26/3 19 92

Fr. j. nr. 19 B /19 92

Per Løkkegaard
GrundtvIgsvej 8 A 4. m.f.
1864 FrederIksberg C.

Angående tllbygnmg på matr.nr. 11 !!. Ordrup by, Fårevejle, behggende Skovstien 4, 4540
Fårevejle.

Dragsholm kommune har gennem Vestsjællands Amtskommune til Fredmngsnævnet
fremsendt ansøgning om en tilbygnmg I form af en havestue til den eksIsterende
bygnIng på Deres ovennævnte ejendom.

Nævnets tilladelse efter naturfrednIngslovens § 34, stk. l, og § 46, stk. 6, jvf.
stk.3, er nødvendIg, efter § 34, stk. l, fordI ejendommen omfattes af deklaratlon,
tmglyst 17/4 1935 og 5/12 1953, hvorefter bygnmgstegnmger skal godkendes af nævnet,
og efter § 46, stk. 6, jvf. stk. 3, fordI tilbygmngen lIgger mmdre end 100 m fra kysten,
men landværts den reducerede strandbyggelJme, der på stedet er fastsat tll 8 m fra
overkanten af skrænten mod Sejerø Bugten.

Havestuen placeres langs bygningens facade mod vest og udføres med ydermure I
lyseblå farve svarende tIl den eksIsterende bebyggelse.

Vestsjællands amtskommunes landskabsafdehng har Ikke haft mdvendmger mod det
ansøgte.

l anlednmg af ansøgnmgen tillader nævnet herved I medfør af naturfredmngslovens
§ 34, stk. l, og § 46, stk. 6, jvf. stk. 3, for sit vedkommende den ansøgte tJlbygnmg I
overensstemmelse med det fremsendte projekt.

l sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmIg.
Nævnets tIlladelse bortfalder efter naturfrednmgslovens § 64a, hVISden Ikke er

udnyttet mden 5 år fra ttlladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tJl Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfrednmgsforenmg.

Klagefnsten er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettlgede.

Den meddelte tJlladelse kan derfor lkke udnyttes før klagefristens udløb.
KOpI af dette brev er sendt tJl Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-305-155-1990,

Dragsholm kommune, Rådhuset, 4540 Fårevejle, og Danmarks Naturfrednmgsforenmg,

Nørregade 2, 1165 København K.



KOPI TIL
ORIENTERING
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12/5 19 924300 Holbæk, den

Arkitekt M.A.A. Runa Mana Lyshøj
Trondhjemsgade 2
2100 København ø.

Fr. j. nr. 47 B 119 91

Angående bebyggelse på matr.nr. 11 liOrdrup by, Fårevejle, beliggende Knarbomose 12,

4540 Fårevejle, i Dragsholm kommune.

Ved brev af 6/4 1992 har De på vegne ejeren af denne ejendom, Lars Chnstensen
tilbagekaldt en tldhgere ansøgning om udVidelse af det ekSisterende sommerhus på
ejendommen og har fremsendt et nyt projekt til tllbygnmg.

Nævnets tilladelse efter naturfredningslovens § 34, stk. l, er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af deklaration tinglyst 17/4 1935 og senere, hvorefter byggen
skal godkendes af nævnet.

Nævnets tilladelse er endVidere nødvendig efter naturfredningslovens § 46, stk. l,
Idet ejendommen ligger søværts strandbeskyttelseshmne, der på stedet er fastsat til 12
m fra overkanten af skrænten mod Sejerø Bugten. Ejendommen ligger I et udbygget
sommerhusområde ca. 1,5 km. syd for Ordrup Næs.

Vestsjællands amtskommunes landskabsafdeling havde ttI det nu ttlbagekaldte
tidligere projekt udtalt, at udgangspunktet for udmålingen af strandbeskyttelseslimen,
skræntens overkant, Ikke kan fastlægges med Sikkerhed, men det ekSisterende
sommerhus, der er opført I 1935, skønnes at oversknde strandbeskyttelseslimen med ca.
10m. Det ekSisterende sommerhus er på ca. 70 m2. Tag, Vinduer og beklædmng skiftes
på dette hus, og tilbygningen fortsætter landværts det ekSisterende hus.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved I medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk. 1, og § 46, stk. 6, jvf. stk. I, for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse I------overensstemmelse med det nu fremsendte projekt af 6/4 1992 på vilkår, at udvendige
matenaler er gråmalet træ og tag af gråt etermtskJfer.

I sagens behandhng har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredmngslovens § 64a, hVIS den Ikke er

udnyttet Inden 5 år fr a tl1Jadelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsrå9, kommunen og
Danmarks NaturfrednIngsforenmg.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettlgede.

. i r
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Den meddelte tIJJadelse kan derfor ikke udnyttes før klagefnstens udløb.
KOpI af dette brev er sendt ttJ Lars Chnstensen, Fredenksbergvej 27, 4000

RoskIlde, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2?70 Hørsholm, VestsjæJJands
amtsråd, Alleen 15,4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-305-142-1991), Dragsholm kommune,
Rådhuset, 4540 Fårevejle, og Danmarks Naturfrednmgsforenmg, Nørregade 2, 1165
København K. ~Al)clt:,g0t I

Sko\,- 0'0 ~Lturs\,/!elsen



FP.=IJNINGSN.~VNEI
!=O::! 'JESTSJÆL~;\lDS ..\MT •Civildommeren i Næstved

Dato: 15. dec. 1993

Sags nr.: F. 91/ 1993

Ved ansøgning indgået den 19/11 1993 har kommunen for ejeren

Ole Hauernach anmodet om nævnet:! tilladelse til opførelse af en selv-

stændig garage samt overdække~ terrasse til eksisterende sommerhusbe-

byggeise på matr. nr. 8 b OrdrUD by, Fårevejle.~ -- Ejendommen er omfatte~ af deklaration om fredning tinglyst den

5/12 1953, hvorefter bl.a. ingen bygning må opfØres på grunden, forin-

den tegning til denne er godkendt af nævnet.

Det fremgår af ansøgningen om farver:

Garage: Tag: grå

facader/mindre bygningsdele: saltgrøn/grøn umbra

Overdækket terrasse: tag: klage PVC-plader

Stolper: Saltgrøn/g~øn umbra.

Nævnets afgørelse.

Idet ~ævnet ikke finder at det ansøgte byggeri, der opføres

-landværts eksisterende bebyggelse på ejendommen~ strider mod den ting-

lyste frednings formål, meddeles det,at nævnet i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af garage og overdækket ter-

rasse med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte teg-

ninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

jvf. naturbeskyttelseslovens ~ 50 jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade

:i~&l1lih,r~2dtOO KØbenhavn Ø) af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
--:v-02" l'·lawrstyrelliene .','J \ 'l\\1"\ - Q> o 0\ ./

., 'I \ ~1
Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53 72 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kJ. 9.00 -12.00



Skov- og Naturstyrelsen
/

? ~JiL 2ocn. O~FHE!)NI~~GSf\JÆ'JNET
l=OF '/l;:Si-SJ,'EL!..af.cs AM7 .,

Civildommeren i Næstved

'10d!(!~eti
3!{ov- ,~'grjo.i:urs:vr!?is~rt

." ilo: Dato: 20. jan. 1994

Sags nr.: F. 9 4/1 9 9 3
\1iljøministeriet
3kov-og Na~tyreJsen
I.nr. SN \ '6 \J!lt ~O O 0\
~kt.nr. \i t--

Ved ansøgning indgået den 30/11 1993 har kommunen for ejeren
Axel østergaard :rederiksen anmodet om nævnets tilladelse til opførel-
se af et nyt sommerhus på 172 m', i forbindelse med nedrivning af det

__ eksisterende, på matr. nr. 12 q Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning, tinglyst d.

21/10 1937 og d. 5/12 1953. Af deklarationerne fremgår bl.a. , at in-
gen bygning må opføres på grunden, forinden tegninger er godkendt af
nævnet som påtaleberettiget.

Af ansøgningen f~emgir :ølgenci~ 00 ~arver:
Tag : Sort
Facader: Vandskurede grå - evt. koksgrå teglsten.
Vinduer, glas~artier og døre: Hvid
Træværk: Sort4t Ansøgningen er suppler~t med farvelagt tegning.
Nævnets afgørelse.

Idet det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål
meddeles det, at nævnet i medfjr af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1 tillader op~ørelse af det ans~~te sommerhus med de angivne farver i

overensstemmelse med de fremsendte tegninger.
Tilladelsen bortfalder safremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

jvf. naturbeskyttelseslovens 5 50 jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Ver~undsgade

38 b, 2100 K;benhavn Ø) af b:.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
tldigheder. KLa6efristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt

Miljøministeriet
Skov- Olr Naturstvr~1sen

Skomagerrækken 3 J Telefon: 53 72-0S 02
4700 Næstved .nr. SN Telefax: 53720863

Akt. nr. Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telemh: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00 -12.00
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Bøllingsvej 8. Postbox 54. 4100 Ringsted.

Telefon 5361 2266. Telefax 53 61 22 16.

Girokonto 6 01 4887.

Fredningsnævnetfor Vestsjællands Amt
Formandssuppleanten

F 27/1994 jfr. 112 C/1991

Ejeren af matr. 8 am Ordrup by, Fårevejle Eva Paglione, Italien
har ved ansøgning af 21. august 1991 og senere anmodet om tilla-
delse til at udstykke sin ejendom, på 1 tønde land lig 5.516 m2 i
to parceller.

Ejendommen er omfattet af deklarationer, tinglyst med nævnet som
påtaleberettiget, henholdsvis den 24. august 1939 og den 5. de-
cember 1953, hvorefter ejendommen ikke må udstykkes i mindre par-
celler end henholdsvis 1 tønde land og 3/4 tønde land lig 4.137

2m .

I denne anledning afholder nævnet møde med besigtigelse af ejen-
dommen

o n s d a 9, den 22. juni 1994, kl. 14,00

hvortil De herved indkaldes .

• Mødested: Ejendommmen, Digebakken 4, Ordrup Næs.

~Flemm~sen

Miljøministeriet
• Skov- og Naturstyre.lsen

J.nr. SN \ '1. \ \ / y _ C 0;-1 ~
Akt. nr. \ 59

Ju 327-3
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Erik ~ Nperqaard.

fI\EONINGSNÆVNF.T
VOR VESTSJÆLLANDS ."MT

*Civildommeren i Næstved (

Dmo: 27. oktober 1994

Sags nr.: F. 59/1994

Ved ansøgning indgået den 9/9 1994 og senere har kommunen for
ejeren Ulla Fauerbye Larsen anmodet om nævnets tilladelse til opførel-
se af et nyt sommerhus på 13,2 m2 på matr. nr. 11 ~ Ordrup by, Fåre-
vejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den
15/10 1941. Ifølge deklarationen må ingen bygning 9pføres på grunden,
forinden tegning til denne er godkendt af nævnet.
Om farver på huset i i ansøgningen anført:
" Tag : Sort eternit

Væg/stern: trykimpr. grøn
Vinduer/døre: grå. "

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes, at være i strid med for-

målet med de tinglyste fredningsbestemmelser meddeles det, at nævnet i• medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opfØrelse af
sommerhacet med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66 stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade
38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
digheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller

den følgende hverdag.helligdag forlænges fristen til
- .., \ 'J. \\ 1"1 - Co \'l.

Skomagerrækken 3 Telefon; 53 72 06 62
4700 Næstved Telefax:53 72 08 63

Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kJ. 9.00-12.00



Klage indgives sk~iftligt til FRedningsnævnet.
Tilladelse~ må ikke udnyttes fØ~ klagef~isten e~ udløbe~.

Rettidig klage ha~ opsættende vi~kning fo~ den påklagede afgø~else
medmind~e klagemyndigehden best~mme~ andet.

Felone MunJ<1c ~ B.
æ

N~e,.gaa"d

r;;@l~ M~uc{
Kopi af kendelsen e~ sendt til:
Ulla Faue~bye La~sen, øste~vang 9, 4400 Kalundbo~g
D~agsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle
Danma~ks Naturfredningsfo~ening, Nø~~egade 2, 1165 København K
Skov- og Natu~sty~elsen, 'Ha~aldsgade 53, 2100 KØbenhavn ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 So~ø

D~agsholm kommune
Teknisk fo~valtning
4540 Få~evejle
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Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, Holbæk. REG. NR. ?O Ql..03

U D S K R I F T
A F

TINGLYSNINGSAKT SKAB J NR. 183 VED NYKØBING SJ. K0BSTAD OG'DRAGS~Ol-

....._-

BIRK.

l..Iatr. nr. 5 am.fl.Bjergene, Faarevejle
sogn. 12 aa Kårup-Ordrup, Faarevejle

Anmelder:
Overretssagfører

sogn, m.fl.
8 b Stubberup, Faarevejle sogn.

Jacob Holm
Holbæk

Stempel: 2 kr.
D e k l a r a t i o n •

Aktieselskabet Dragsholm har i årenes løb udstykket og
solf.tforskellige area~er.

på de ~edenfor angivne matr. nre. findes der ved hver
enkelt skøde fra aktieselskabet til den oprindelige køber lyst
en så godt som enslydende servitutbestemoelse, idet indholdet
kun varierer ved ubetydelige tilfØjelser. Servitutbestemmelsens
fu].de ordlyd er:

"På den solgte ejendom må ikke boldes svin, og der må
ikke på samme drives erhvervsvirksomhed af nogen art eller
virksomhed, der ved støj eller ilde lugt kan genere g~ o~boende.

EjendoIIlI:lenmå ikke uds!ykkes i mindre parceller end 4137- ------ -----------~-~------- - -
2~ __på hver parcel må kun opføres een beboelsesejendom og denne

må ikke beboes af mere end een familie ad gangen og navnlig ikke
indrettes til feriekoloniery.pensionater eller lignende, og at

deT af hensyn tEl den almindelige sikkerhed ingensind~ må ~rives
l



..'
• .• jagt eller overhovedet anvendes skydevåben på parcellen.

Ingen bygning må opføres på grunden, forinaen tegning til
denne er godkendt.af sælgerne.

Påtaleberettiget er sælgeren, og den eller de, til hvem
aktieselskabet i tilfælde af opløsning måtte overdrage denne
ret".

Servitatbestemmelserne er i de allerfleste tilfælde af
denne ordlyd, idet de er udfærdiget på trykte blanketter. ~å
enkelte matr. nre. indeholder'servitutten endvidere bestemmelse
om færdselsret,bade- og opholdsret, ret til at tage vand fra

• mosen •
I tingbogen er.bestemmelsen i reglen angivet som: "l)

Indskrænkning i benyttelses- og bebyggelsesretten, '2) forbud mod
udstykning, 3) forbud mod jagt og brug af skydevåben, 4) pligtsom
til at søge bygningstegninger godkendt m.v." eller bIO tI"Indskrænk-
ning i benyttelses- og bebyggelsesretten". Andre gengivelser
kan også forekomme.

Den omhandlede servitut findes lyst på følgende matr. nre •.
de nævnte lysningsdata:

•
....

Ejerlaug
Kaarup-Ordrup

matr. nr. lysningsdato

• • •• • • ••••
" . 11 m 17/4-1935

• • ••• • • •• •

Efter at A/S Dr~gsholm er trådt i likvidation, og jeg un-
..derskrevne overretssagfører Jacob Holm, Holbæk, er valgt til likviJ

dator af boet, begæres herved tinglyst og noteret på de her nævnte
ejendomme, at den A/S Dragsholm tilkommende påtaleret med hensyn

-til de på de nævnte ejendomme lyste servitutter fremtidig tilkom-
mer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt •

.- ...
Såfremt det-også mod forventning skulle vise sig, at andre'

ejendomme end ovennævnte er pålagt lignende servitutter som her



nævnt med ...... -....v ...

,
A/S Dragsholm,-skal Naturfredningsnævnet

I, ..'. ..
tf for Holbæk Amt også fremtidig kunne udøve påtaleret med hensyn til

disse ejendommeB~servitutter.
Holbæk, den 3. december 1953

Jacob Holm
Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering samt

om underskriverens myndighe'd:
navn: Frida -J?etersen navn: Inge Andersen
stilling: bogholder stilling: kontorass.
bopæl: Holbæk bppæl: . Holbæk

Indført i dagbogen for Nykøbing
Sjæll.Købstad og Dragsholm Birk
den 5. december 1953 Tinglyst

S k o v g a a r d •

13 ~.I{P? b
Uden gebyr o,c: stempel

til oDentlig brug

Udskriftens ~ighed bekræftes.
Dommeren I
Nykøbing s.

og Dragsholm Birk , den 22 NOV.1966

'i-.J.L)~
rOvenstå~?de deklaration er tinglyst på følgende matr. nre.

Ejerlaug matr. nr • lyshingsdato• Kårup-Ordrup 11 e 17/4-1935
Fårevejle sogn. 11 aa 19/12-1936
Bjergene,Fårevejl- 5 d 15/10-1941
le sogn. 5 e 4/10-i944

n 6 a 21/12-1946
n 6 b, 6 C 21/10-1937
" 6 d 21/12-1946
n 6 e 21/12-1946--n 8 b, 19 b 11/7-1939
n 24 b 19/12-1936: al.
n 24 C 19i12-1936
n 24 e 2~/8-1939



'.

-- -o , - - -- --- - ~ • --7,:.T~ . ~.',
,. Bjergenet Fårevejle matr. Lysningsdato.nr.- sogn. 24 ~ 19/12-1936

ti 34 b 24/8-1939- ..
ti 35 c 28/9-1940
n 35 d 28/9-1940e

.l! 35 e 28/9-1940
" 35 t 28/9-1940e_-

n 35 g 28/9-1940
Kåru~-Ordrup
Fårevejle sogn. 12 aa 28/9-1940

n 8 b, 8 n 17/4-1935
ti 8 c,ad, ae 17/4, 20/12-1935
ti 8 d, 8 e 20/8-1935
n 8 t, 8 t 17/4-1935
n 8 g 17/4-1935
" 8 h 17/4-1935
ti 8 i,. 12 b 17/4:"1935
-
ti 8 k 17/4-1935
ti 8 1 17/4-1935
ti 8 m 17/4-1935

• " 8 o . 17/4-1935
" 8 P 17/4-1935
ti 8 q 17/4-1935
" 8 r 17/4-1935

.... - ... .
" 8 s '17/4-1935
" 8 u 17/4-1935
" 8 v 17/4-1935
n 8 X 17/4-1935
n 8 y, Z 17/4-1935
" 8 ø 17/4-1935e " 8 aa

: .... 2ml.:r2-1935
n 8 ab 20/12-1935



, .
, .. Kårup-Ordrup matr. hr. lysningsda1:Q.. ,

e Fårevejle sogn. 8 ae 20/12-1935

" 8 ak 21/10-1937

" 8 af· 19/12-1936,
" 8 ag 28/9-1940 - - ----

" 8ah 19/12-1936

" 8 ai 19/12-1936-~~_.-
" 8am 24/8-1939
" 8 an 28/9-1940
n 11 a 15/10-1941 __
n 11 b 4/5-1935
n 11 e 17/4-1935
n 11 d 17/4-1935
n 11 f 17/4-1935
n 11 g 17/4-1935
! 11 h 17/4-1935
n 11 ae 19/12-1936
" 11 1 17/4-1935
11 11 k 17/4-1935
n 11 l 17/f)-1935
n 11 m 17/4-1935• " 11 n 17/4-1935
" 11 o 17/4-1935-
n 11 p 17/4-1935
n 11 q 17/4-19~5
n 11 r 17/4-1935
n 11 S 17/4-1935
n 11 "t 17/4-1935
n 11 U 17/4-1935
n 11 V 20/12-1935
n 11 :x 25/1-1936,~.

I

" 11 Y 20/12-1935
" 11 Z 20/12-1935

-......--. - ---



. " , ~~.', t;eiibtmt·. *". ...., ~. ,
#..

Kårup-Ordrup matr. nr. lysningsdato- Fårevejle sogn. 11 æ 20/12-1935
n 11 ø 20/12-1935

.

n 11 ab 19/12-1936
n 11 ae 19/12-1936
n 11 ad 19/12-1936......_-
" 11 af' 19/12-1936

" 11 ag 19/12-1936

" 11 ah 24/8-1939
" 11 ai 19/12-1936_I " 11 ak 21/10-1937
n 11 al 28/9-1940
" 11 am 21/10-1937
n 11 an 15/10-1941 1

II

n 11 ap 24/8-1939 1n 11 ao 21/10-1937 •
n 11 aq 24/8-1939 t

n ;LI ar 24/8-1939
n 11 as 24/8-1939
n 11 bq 15/10-1941
n 11 at 24/8-19~9 1
n 11 au 24/8-1939
n 11 av 28/9-1940
n 11 ax 28/9-1940
n 11 ay, 11 bf' 15/10-1941 -
n 11 az 28/9-1940
n 11 aæ 28/9-1940
n 11 aø 15/10-1941
n 11 bb 15/10-1941 l

j
" 11 bo -. 15/10-1941 «" ,

'I.
,-:

II 11 bd 15/10-1941 .;~1,f. '1.~J/-
.' ;n 11 be 21/10-1937 ~ :~...~ ,

:.. ;~':



\

-..
;;...

1vsnin2BdatQ . ,
I KArup-ordrup , . - , . matr.' nr.' '.." ' ••• _ J

W ~

" Fårevejle ' ' 11 bh 15/10-1941csogn.

"
. , ..

" 11 bi 15/10-1941

" '-.. '. . : . 11 bk '0 .' • 15/10-1941

"
' , : 11 bn 15/10-1941

" :~ , .- ., 11 bo .'. .. 15/10-1941

"
: l' , .- 1.1 bp , : l 15/10-1941• .er"--

. I lo

" ' l 11 br ." 15/10-1941

" 11 bs 15/10-1941
" 11 bt 15/10-1941
n 11 bu l . 15/10-1941ej n 11 bv 15/10-1941
n 11 bx 15/10-1941
n 11 by 15/10-1941

" 11 bz 15/10-1941
n 11 bæ 15/10-1941
" 11 bø 15/10-1941
" 11 ca 15/10-1941
n 11 bb 15/10-1941
n 11 cc 15/10-1941
tf 11 ed 15/10-1941e
tf 11 ce 15/10-1941
n 11 cf 15/10-1941
" 12 C 17/4-1935
" 12 d 17 /4-1935
" 12 e 20/12-1935
tf 12 f 20/12-1935
" 12 g 20/12-1935
tf 12 h 19/12-1936
tf 12 i 26/5-1937
" 12 k ~-. 19/12-1936
n 12 1- 19/12-1936

---



/' ,
"-, .

~I
otf~ ... Kårup-Ordrup matr. lysningsdata,." .. ' nr.

-

~
Fårevejle sogn. 12 m 19/12-1936'. . l

" f 12 n 19/12-1936
" -

" 12 o 19/12-1936
-

n 12 p 19/12-1936

" 12 q,12 Y 21/10-1937

" 12 r 21/10-1937
.;. .......-- 24/8-1939" 12 t,l2 u

n 12 V 21/10-1937

" 12 X 21/10-1937

" 12 z, 12 æ 24/8-1939
" 12 ø 24/8-1939

Stubberup~ ~'.l.·

Fårevejle sogn., 8 b 24/8-1939 -

'3 j'j-S-

Uden geb)T og stempcf
~l otJc.ntliij b~~Z

Udskriftens rigtighed bekræftes.
~

Dommeren I
Nykc~tn!J s.

og Dr~t!~t.~lm Birk, ,den
, -" . ~~---. r

,-

...

1 8 APR. 1967
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Dragsholm Kommune
Rådhuset
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle St.

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Den 10/8 1918
F62/98

REG. N R. 2O Cj l, 03"

• Ved skrivelse modtaget den 24/7 1998 har kommunen for ejeren,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af

til sommerhus på matr. nr. 11 bb Ordrup by, Få-
Thor Nielsen,
en tilbygning
revejle.
Ejendommen er omfattet af deklarationer tinglyst med Fred-
ningsnævnet som påtaleberettiget henholdvis den 15/10 1941 og
den 5/12 1953. I overensstemmelse hermed må ingen bygning op-
føres på grunden forinden tegning til denne er godkendt af
nævnet.

Af ansøgningen fremgår, at den ansøgte tilbygning er på ca.
17 m2 og om udvendige farver:

• "Ydervægge: Træbeklædning der imprægneres med farveløst eller
lysebrun træbeskyttelse som ekst. hus.

Tagdækning: Udføres i grå/sort tagpap, alternativt sorte
stålplader.

Vinduer og
døre: Natur-fyrretræ."

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke l strid med formålet med de
tinglyste deklarationer. Nævnet tillader derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 opførelse af tilbygnin-
gen, når der anvendes materialer og farver, som ovenfor angi-
vet.

"\:7-1\ \ 'i-000 1- .~
~S



Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens § 43, jfr. § 87,

stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
IS, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede . Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden_~mmer and~t.

? /~ L: / ',"/;1;,FletLM:(f~ Fle#:::nsen /1e1~~
,/y" /i

Kopi af kendelsen sendes tiY: ~
Thor Nielsen, Ved Bellahøj 23 B, 10. tv., 2700 Brønshøj
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 80-
rø

•
Udskriftens rigtighed bekræftes •

Domme~~sn ~//-1/
Susanne 16psøe

0.8SS.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTS.TÆT,LA_NDS A.1\1T TLF. 57612266
BølIingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 6/8 1999
F63/99, jf.
F62/98REG.NR..zo\). O~

Ved skrivelse modtaget den 29/7 1999 har kommunen for ejeren
Thor Nielsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en
tilbygning til sommerhuset på matr. nr. 11 bh Ordrup by, Få-
revejle.

Ejendommen er omfattet af deklarationer tinglyst med Fred-
ningsnævnet som påtaleberettiget, henholdsvis den 15/10 1941
og den 5/12 1953. Efter deklarationerne må ingen bygning op-
føres på grunden, forinden tegning til denne er godkendt af
nævnet.

Ved nævnets afgørelse i F62/98 af 10/8 1998 har nævnet til-
ladt opførelse af en tilbygning på ca. 17 m2 til ejendommen.
Det fremgår, at den nuværende ansøgning erstatter det tidli-
gere tilladte. Den nu ønskede tilbygning er på ca. 28 m2•

Om udvendige farver er oplyst:
"Ydervægge: Træbeklædning der imprægneres med farveløst eller

lysebrun træbeskyttelse som ekst.

~•
!'-S:
:::1=
"""f ~.

I (j) I

O") Z c8 Vinduer og døre: Natur- fyrtræ ."
.~ ~m

~ co:3

•
~ cå ::.:N:;:;æ::...;vn..;:;=..e:;;.,.t=-s~..;;:;:a~f;..-g<.;:;ø::...;r:;;.,.e:;;.,.l;;.....;;..s...;:.e_:

_ 15 3.
- ;:;;?.

~æropførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-§ ~ målet med deklarationerne tinglyst den 15/10 1941 og 5/12
1953.

Tagdækning: Udføres i gråt/sort tagpap, alternativ sorte
stålplader.



.", .

Som følge af byggAriAt~ karakter og ejendommem:l beliggenhed J.

udstykningen, skønnes det ansøgte endvidere at være af under-
ordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk: 4 - at der tillades opførelse af
tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som an-
givet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
IS, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndighede~mmer andet.,- ,/

,/ '

~/

Fle~~gensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Thor Nielsen, Ved Bellahøj 23 B, 10. tv., 2700 Brønshøj
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 So-
rø
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540
Fårevejle



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆL~AND---,,"-S;;....;:;.;:AM~T,--- ...::..:::::;:...:....~~~::...::::.TLF. 57612266

Dragsholm Kommune
Rådhuset

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 3 AU6. 1999 rf0.\6lC\?
®~~WJ~\li1l

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax57612216

Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

REG. NR.) o"') ) . O ~
Den 12/8 1999
F64/99

Ved skrivelse modtaget den 3/8 1999 har kommunen for ejeren
Inge Helene Clausen ansøgt om nævnets tilladelse til inddra-
gelse af eksisterende terrasse til uopvarmet udestue til det
eksisterende sommerhus, samt tilbygning til eksisterende ud-
hus, alt på matr. nr. 11 ci Ordrup by, Fårevejle.
Det er af ejeren den 22/7 1999 overfor kommunen oplyst, at
ansøgningen skyldes salg og ønske om lovliggørelse af de om-
handlede bebyggelser. Tilbygningen til udhuset anvendes til
redskabsskur.

Af de fremsendte tegninger fremgår, at det eksisterende som-
merhus er på 90 m2, og den tilbyggede uopvarmede udestue' er
på 17 m2, ialt 107 m2• Endvidere, at det eksisterende udhus
er på 16 m2, og udvidelsen med redskabsskur er på 18 m2, ialt
34 m2•

Ejendommen er omfattet af deklarationer tinglyst med Fred-
ningsnævnet som påtaleberettiget henholdsvis den 4/5 1935 og
den 5/12 1953. I overensstemmelse hermed må ingen bygning op-
føres på grunden, forinden tegning til denne er godkendt af
nævnet.
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer oplyst:

"Udvendige farver på uopvarmet udestue:

Ydervægge: Flogger, nøddefarvet.
Døre og vinduer: Flogger, nøddefarvet.
Tagdækning: Mat-grø~~~~~~~E~~2P~~~~t .

.:' .' '. ri ~t - . - -'.;j.' ···::~H:'3~I'e~
. I ....tI'" r,~ ... _

', .•.,,1, -••" ......1\1 144h-

,-\~'\\\q~~~~~ yC
\l{ ~
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Udvendige farver på tilbygning til udhus:

Ydervægge: Flogger nøddefarvet.
Døre og vinduer: Flogger, nøddefarvet.
Tagdækning: Mat-mælkehvid PVC-plade. II

Nævnets formand har besigtiget ejendommen den 5/8 1999.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at Fredningsnævpet i sin afgørelse
af 25/7 1974, F417b/72, har godkendt opførelsen af sommerhu-
set på 90 m2, samt dets beliggenhed.

Dernæst bemærkes, at opførelsen af det nu ansøgte byggeri ik-
ke findes i strid med formålet med deklarationerne tinglyst
den 4/5 1935 og 5/12 1953.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i

et udstykket sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere
at være af underordnet betydning i forhold til fredningens
formål.

Under hensyn hertil godkender nævnets formand - i medfør af
naturbeskyttelseslavens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at den overdækkede terrasse
er ombygget til uopvarmet udestue, samt at der er opført en
tilbygning til udhuset, alt som foran nærmere beskrevet.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndig~estemmer andet.

/'/ /~{:/~'- /-:/~

F~~ Jørgensen



Kopi af Kp.ndelsen q""nr'loo t-';'.- -....__ .... '--'- ..
Inge Helene Clausen, Vandværksvej 8, Allerup, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbj ergvej 7, 4540 Fåre-
vejle

Udskriftens rigtighed beki"SBr.:t'::~

Dommer",~~d, d8f1 /:.w-7'y
s~n~e~

o.ass.
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Wohlert Arkitekter A/S

Sk MOdtag t·OV~ Og N e I
aturstYrelsen

f 3 AUG. 1999
/';:(Z

~, ,,~~

~6)"'-'~\S
~~~\S \)

~~

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Nikolaj Plads 8
1067 København K

Den 12/8 1999
F65/99, jf.
F25/99, jf.
F72/98, jf.
F9/98

I nævnets sag F9/98 er tilladt opførelse af sommerhus på ialt
147,4 m2 på matr. nr. 12 q Ordrup by, Fårevejle.

I nævnets sag F72/98 er tilladt mindre ændringer i projektet
i form af en læmur, ændring i vinduespartier og etablering af
en planketerrasse med trappe vest for huset.

I nævnets sag F25/99 er yderligere tilladt udvidelse af byg-
geriet på ejendommen med selvstændigt gæstehus på 37,8 .'m2,

der opføres i forbindelse med den tidligere tilladte havemur,
samt opførelse af en selvstændig bygning med carport/red-
skabsrum på ialt 68,2 m2•

I skrivelse af 3/8 1999 med bilag har arkitektfirmaet for
ejeren Axel østergaard Frederiksen nu ansøgt om ændret place-
ring af carport/redskabsrum. Ifølge den medsendte situations-
plan opføres carport/redskabsrummet fortsat landværts 50 m
strandbeskyttelseslinien, nu i en afstand på knap 28 m fra
Hyrehøjvej og ca. 11,7 m fra ejendommens sydskel.

Ejendommen ligger i et udbygget sommerhusområde og er omfat-
tet af fredningsdeklaration tinglyst den 21/10 1937 og den
5/12 1953. Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres på
grunden, forinden tegninger er godkendt af Fredningsnævnet .

• ~ ~ .J ..; ~·L,~,Jan

-\'~..\\\~-000'1
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Nævnets afgørelse:

Den ændrede placering af carport/redskabsrum findes ikke i
strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den
21/10 1937 og den 5/12 1953.
Som følge af nævnets tidligere tilladelser, og at det nu an-
søgte kun anses som en mindre ændring, skønnes det ansøgte
endvidere at være af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets "formand alene - i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretnings-
ordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at carport/redskabs-
rummet på ialt 68,2 m2 tillades opført med den nu ansøgte og
ovenfor angivne placering efter tidligere i F25/99 fremsendte
tegninger og beskrivelser om materialer og farver.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden-ØeBtemmer andet.

/~/'
/<> /,/. ..z

/ ';"/.HZtn-."

/

Kopi af kendelsen sendes til:
Axel østergaard Frederiksen, Rødpilevænget 13 -IS, 2880 Bag-
sværd
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Dragsholm Kommune, Rådhuset, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle



Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 1110"-:.J.uv 80-

rø
/

Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens ~igt~ghed~8~~~i~ ~ I'J? _ L;JC?
Dommer~' '; , ..xl ~ / /

Susanne o SØ8
o.ass.
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BølIingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

~,<:\?\20 --\'U®'%~\tu~\l\l

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

~ 7 AU6. 19!-i9

REG.Nl~G~~·0~
Den 16/8 1999
F66/99

Ved skrivelse af 10/8 1999 har kommunen
~ete Aller ansøgt om nævnets tilladelse
tilbygning til eksisterende sommerhus på
drup by, Fårevejle.

for ejeren Inger Me-
til opførelse af en
matr. nr. 11 cf Or-

Ejendommen er omfattet af deklarationer tinglyst den 15/10
1941 og 5/12 1953, hvorefter ihgen bygning må opføres på
ejendommen, forinden tegning til denne er godkendt af Fred-
ningsnævnet.

Det fremgår af de tilsendte tegninger, at tilbygningen er på
ca. 50 m2, og at farver på tilbygningen bliver:

"Ydre beklædning males sort som eksisterende hus, vindske-
der/sternbrædder/døre/vinduer males hvide, tagpap sort."

Det eksisterende sommerhus, hvortil tilbygningen opføres, er
ved tlf. henvendelse til ejeren dags dato oplyst at være på
50 m2•

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-
målet med fredningsdeklarationerne tinglyst den 15/10 1941 og
5/12 1953.tt .s~~ ~ølge af

'. ' .. ~:l('r;!,! J11111\~Lcnet

'-" '. ·:_-\~.\\t~r_e~~~~
~. j J~ >

\ l{ L{

byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i

r./r·
Ir.



udstykningen, skønnes det ansøgte endvidere at være af under-
ordneL betydning i forhold tlI tredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af
I

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades opførelse af
tilbygningen, når der anvendes materialer og faTVer som angi-
vet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

/~

~ /
...;?-:---::

"~~'
Flem~/" ,:,5'ørgensen

, / /

~/ //

Kopi af kendelsen sendes til:
Inger Merete Aller, Buddingevej 223, 2. tv., 2860
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
havn ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 So-

Søborg
2100 Køben-

rø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk



SkoV- og
\ tl \\0'1. '999

TLF. 57612266FREDl\TJNGSNÆV1'l'ETFOR VESTSJÆLL
BølIingsvej 8

4100Ringsted

Fax 5761 2216

Wohlert Arkitekter A/S
Nikolaj Plads 8
1067 København K

Den 9/11 1999
F87/99, jf.

F65/99, jf F25/99 mfl.

I nævnets sag F9/98 er tilladt opførelse af sommerhus på ialt
147,4 m2 på matr. nr. 12 q Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Hyrehøj 29.

I nævnets sag F72/98 er tilladt mindre ændringer i projektet
l form af en læmur, ændring i vinduespa::.tier og etablering af
en planketerrasse med trappe vest for huset.

I nævnets sag F25/99 er yderligere tilladt udvidelse af byg-
geriet på ejendommen med selvstændigt gæstehus på 37,8 m 2,

der opføres i forbindelse med den tidligere tilladte havemur,
samt opførelse af en selvstændig bygning med carport/red-
skabsrum på ialt 68,2 m2•

I nævnets sag F65/99 er tilladt ændret placering af car-
port/redskabsrummet.

I skrivelse af 26/10 1999 har arkitektfirmaet for ejeren Axel
østergaard Frederiksen nu ansøgt om tilladelse til ændret
tagdækning på gæstehus og carport/redskabsrum fra forpatine-
ret zinkdækning til sort bestrøet tagpapdækning.

Ejendommen ligger i et udbygget sommerhusområde og er omfat-
tet af fredningsdeklaration tinglyst den 21/10 1937 og den

ti 5/12 1953. Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres på
grunden, forinden tegninger er godkendt af Fredningsnævnet.

!\fiJjø- og Enerv,iministeriet
Skov- og Naturstlrelsen
J.nr.SN1996-\?..\//Y-ooof ~
.l.kt. nr. \ o +-



Nævuets afgøL~l~~:

Den ændrede tagdækning på gæstehus og carport/redskabsrum
findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 21/10 1937 og den 5/12 1953.

Som følge af nævnets tidligere tilladelser, og at det nu an-
søgte kun anses som en mindre ændring, skønnes det ansøgte
endvidere at være af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand alene - i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretnings-
ordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at tagdækningen på
gæstehuset og carporten/redskabsrummet tillades ændret til
sort bestrøet tagpap.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskytcelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra d~n dag, af-
gørelsen er meddel t den pågældende klageberet tigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

~./ ,>~

~
-;;?/~ ,
/./ .' ,
, " ,y"rgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Axel 0stergaard Frederiksen, Rødpilevænget 13-15, 2880 Bag-
sværd



Draqsholm Kommune. Byggeafo., Rådhuset, 4510 F5.revejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udsknftens rigtighed be\<ræftes

Dommer~»~ den % ~.J)'
S~n~e TOPS:J:!P

o.ass.
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

•

REG. NRaZ()l \ -O 'j
Modtaget i

Sk()v- ,- "h1turstyrelsen
Den 7/12 1999
F97/99

- ~ GEr, 1999

Ved skrivelse af 30/11 ~999 har kommunen for ejeren Peder Ei-
ler Hagerup Helweg, ansøgt om nævnets tilladelse til opførel-
se af tilbygning på 28 m2 til eksisterende sommerhus samt
indretning af bad- og wc i ekst. garage på matr. nr. 12 c
Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst
den 5/12 1953. Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres
på grunden, forinden tegninger er godkendt af Fredningsnæv-
net.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Udvendig træbeklædning males sort som ekst. hus.
Vinduer og døre males hvide.
Tagdækning udføres i tagpap."

Det fremgår af de tilsendte tegninger, at byggeriet ikke op-
føres nærmere vandet end eksisterende bebyggelse.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-
målet med fredningsdeklarationen tinglyst den 5/12 1953.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i
et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at
være af underordnet betydning i forhold til fredningens for-

_ mål.
MIIJø- og Energlminiøtøri@\
J.nr. SN 199B - ,a \j /'1- t) 00 {

- 8 DEC. 1999
Akt. nr. II I
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Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jfr. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades opførelse af
tilbygningen, samt indretning af bad og wc i ekst. garage,
når der anvendes materialer og farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden~emmer andet.

~~/-
/.; /-:/

~;Øf-,'Fle~~ørgensen

KOpi af kendelsen sendes til:
Peder Eiler Hagerup Helweg, 0sterskov Vænge 6, 2950 Vedbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. 0
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 So-
rø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk



Udskrii\ens rigtighed bekiætes

Dommer~~ PX-J??
Susanne Topsøe

o.ass.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02091.03

Dispensationer i perioden: 27-02-2002 - 27-09-2006



REG.NR.
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

20,0; J. 03

Tove Bech
Toftegårdsvej 71
4550 Asnæs

• Ved ansøgning fremsendt gennem Dragsholm kommune og modtaget af
nævnet den 1. oktober 2001 har De ansøgt om nævnets tilladelse til opførel-
se af et gæstehus på 20 m2, på matr.nr. 11 r Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Skovstien 18.

På nævnets forespørgsel har De i skrivelse af 11. november 2001 oplyst, at

"Baggrunden for ønsket om endnu et gæstehus på grunden, skyldes at min
mand og jeg har 7 voksne børn og dertil hørende ægtefæller, kærester og
børnebørn. Vi holder af at tilbringe nogle afvores ferier og weekends sam-
men - dog sjældnet alle sammen på samme tid. Og Gud ske tak og lov for
det!!

Om sommeren klarer vi os med diverse teltsovepladser, men efterårets og
forårets weekends og juleferier synes ikke tillokkende med den form for
overnatning. "

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 17. april 1935 og sene-
re. Ifølge deklarationen må der kun opføres en beboelsesejendom på ejen-
dommen, (tenne må ikke beboes af mere end en familie ad gangen og navn-
lig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende. Påtaleret for
fredningsnævnet er tinglyst den 15. december 1953.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at der udover et sommerhus allere-
de er opført et gæstehus, et redskabshus og en garage på ejendommen.

Sagen har været forelagt for Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der i skri-
velse af 13. december 2001 har udtalt:

e "Ifølge deklar~thionen må eljen~okmmen~ikke~dsbtYbkkelsi ~inddre parcedIlerend
4137 m2, og pa ver parce ma un 0pløres en e oe sesejen om og enne
må ikke beboes af mere end en familie ad gangen og navnlig ikke indrettes

Skov- o~lm~·~t8~~sionater eller lignende.
J.nr. SN 2001 - \~ \ ~ 00 ~
Akt. nr. \..f tF"\. •

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journalnr.F82/01
Deres J.nr.

Den 2 7 FEB. 2002



På ejendommen, der er på 5610 m2, er der opført 5 selvstændi,ge bvgninger
fordelt over den vestlige halvdel af grunden~ - . - -

Ifølge de offentligt tilgængelige ejendomsoplysninger består bebyggelsen af:
l. Sommerhus med bebygget areal/boligareal på 79 m2/126 m2•

2. Sommerhus med bebygget areal/boligareal på 4 m2/4 m2•

3. Udhus med bebygget areal på 16 m2•

4. Garage med bebygget areal på 20 m2.

5. Gæstehus med bebygget areal/boligareal på 18 m2/18 m2•

Der søges nu om tilladelse til at opføre et nyt gæstehus på 20 m2 placeret 49
m fra Skovstien der forløber øst for ejendommen.

Efter Natur & Miljøs opfattelse er formålet med deklarationen ønsket om at
hindre en tættere bebyggelse af området og dermed bevare noget af den oprin-
delige værdifulde landskabskarakter. Dels ved at fastholde en vis mindste-
gnmdstørrelse og dels ved, at der kun må opføres en bygning til beboelse på

• ejendommen.

På denne baggrund og af hensyn til konsekvenserne for en række andre ejen-
domme i området finder Natur & Miljø herefter, at deklarationens bestemmel-
se om kun en bygning til beboelse på ejendommen ikke bør fraviges. Ønsket
om yderligere areal til beboelse kan således ske ved at udvide det egentlige
sommerhus. "

Sagen har endvidere været forelagt grundejerforeningen for Kårup Skov og
Ordrup Næs, der i skrivelse af20. december 2001, modtaget den 17. januar
2002 har udtalt:

"Vi finder, at den pågældende matrikel byggernæssigt må være tilfredsstil-
lende udnyttet med sommerhus, et gæstehus, et redskabshus og en garage
således som den er nu .

• De store grundstørrelser sammenholdt med deklarationeme af 17. april 1935
og 6. april 1943 sikrer jo netop mod en "overbefolkning" af de enkelte
grund stykker.
Det er blandt andet det, der fastholder og bevarer den enestående natur i vort
område.
Vi kan derfor ikke anbefale en tilladelse til det ansøgte.

Under bestyrelsens behandling af det ansøgte er det kommet frem, at der på
den pågældende ejendom drives pensionat under den såkaldte "Bed and Bre-
akfast" - betegnelse.
Det vil sige kommerciel udlejning.
Der annonceres for pensionatet, der har 6 sovepladser, i forskellige medier
bl.a. på intemettet.
Som dokumentation for ansøgerens pensionatvirksomhed på ejendommen,
har vi i denne måned fra intemettet trukket vedlagte print.
Dette er i klar strid med deklarationen af 17. april 1935, som bl.a. anfører:
"der må kun opføres en beboelsesejendom, denne må ikke bebos afmere
end en familie ad gangen, og der må navnlig ikke indrettes til feriekolonier,
pensionater og lignende."



Vi må derfor tillige henstille til ansøgreren om øjebllikkeligt at opføre med
denne aktivitet fra adressen Skovstien 18 og sikre os, at beboelse fremtidig
kun er af ren privat natur."

Nævnets afgørelse:

Det lægges til gnmd, at formålet med deklarationen er at hindre en tættere
bebyggelse af området for at bevare noget af den oprindelige værdifulde
landskabskarakter. Dette er som anført af Natur & Miljø og Grundejerfore-
ningen sket ved dels at fastholde en vis mindstegrundsstørrelse på 4137 m2

og dels ved at der på ejendommene kun må opføres en beboelsesejendom
der kun må beboes af en familie ad gangen.
Opførelse af yderligere et gæstehus på ejendommen må anses at være i strid
med formålet med deklarationen tinglyst den 17. april 1935 med tinglyst på-
taleret for nævnet den 15. december 1953.

• Deres ansøgning om dispensation til opførelse af yderligere et selvstændigt
gæstehus på ejendommen kan således ikke imødekommes efter naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, hvorfor der gives afslag på det ansøgte.
Samtidig pålægges det Dem overensstemmende med deklarationens bestem-
melse herom, at ophøre med at drive pensionat - "Bed and Breakfast" , på
ejendommen.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af b1a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den

~~re klagemyndigheden bestemme~~t.e // f// /:;7/ I

~'!~L. // ~?""-'.-r;.,

/ Erik Frandsen FIe ,)P Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm Kommune, bygge- og miljøafd. , Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskriftens PJi' fg ed bekræftes.
Dommere~ l' .t .~~den 2 7 f E B. 2002

So~ja ~ an~~",---
oass. - _



Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet~()'II ()~for Vestsjællands Amt

~ , Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

1?ragsholm kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

, ,I j (....:l;~t-.n
Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

:' (

SCANNET
Journal nr. F98/02
Deres J.nr. 9-11 i/1

Den 15. januar 2003

• Ved skrivelse af 17. december 2002 har kommunen for ejeren, Jens Schei-
bel, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 38 m2 til
eksisterende sommerhus, således at dette iaH udgør 78 m2 samt opførelse af
et udhus på 34 m2

• Ejendommens adresse er Strandstien 2.

Ejendommen er omfattet af ~ion tinglyst den 17. april 1935,J1.Vorefter------_. -... ....--
bygningstegninger skal forelægges nævnet til godh~ndelse: Der må kun op-
føres een beboelsesejendom på ejendommen og denne må ikke bebos afme-
re end een familie ad gangen.

Ejendommen er beliggende indenfor 100 meter beskyttelseslinien omkring
fortidsminder og ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 100
meter strandbeskyttelseslinie.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har den 22. marts 2002 tilladt det ansøg-
te. Ved afgørelsen er det anført, at tilbygningen har taghældning som det ek-
sisterende sommerhus og ligesom udhuset placeres øst for sommerhuset,
d.v.s. længere væk fra fortidsminderne end det eksisterende sommerhus, der
er oplyst opført i 1967.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis påtales, at nævnets tilladelse til det ansøgte ikke er indhentet
inden byggearbejderne er udført

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 17. april 1935.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbyg-
get sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underord-
net betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning til sommerhus samt opførelse af udhus, når der
anvendes materialer og farver, som angivet. Skov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 2001 - n..H/t.t-O()O \
Akt. nr. 6l.l .........., Bil.



Afgk'lel:sc:nkan di.er nai.urbeskytteiseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hel-
ligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer and~~-_

/srp

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Jens Scheibel, Skovringen 19,2950 Vedbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

UdSkrifte~n' ti::,.; ed bekræftes.
Dommeren .' s ~d~n 151J -0.3

.... ja Panton ....C
oass.



Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

20C1/.03
X

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

SCANNET

• Ved skrivelse af7. oktober 2003 har kommunen for ejerne, Jeppe Junker
Edens og Karen Edens, ansøgt om nævnets tilladelse til at et eksisterende
udhus inddrages til køkken i det eksisterende sommerhus på matr.nr. 11 cc
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Birkeberg 1. Endvidere ønskes der opført
et drivhus 9,5 m2 på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af deklaration af 15. oktober 1941 tinglyst den 5.
december 1953, hvorefter ingen bygning må opføres på grunden forinden
tegninger er godkendt af nævnet som påtaleberettiget.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag: Tagpap
Væggene: Blå
Vinduer: Røde."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 5. december 1953.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbyg-
get sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underord-
net betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades inddragelse af udhuset til køkken samt opførelse af et driv-
hus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe-
tit skyttel ses lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

°_o ) - 1211/ '1-0001
Clq ø

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F81/03
Deres J.nr. 9-11 CC/1

Den 8. oktober 2003



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hel-
ligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.____ ~-7

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Jeppe Junker og Karen Edens, Malmøgade 7, 2. th., 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rs1ev, 4100 Ringsted

UdSkriftens5' t1J~1ed bekræftes.
Dommeren: i , ted,w,en et /10· ~

~ antonlU~
oass.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt -

Arkitektfirmaet Ejvind Gadmar
Frederiksdalsvej 355
2800 Lyngby

Ved skrivelse af 19. februar 2004 har arkitektfirmaet på vegne ejerne, Britt
Palmer Nielsen og Lars Andreassen, anmodet om fredningsnævnets godken-
delse af opførelse afnyt sommerhus på matr.nr. 11 ah Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Skjærkær 8.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 5. decem-
ber 1953. Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres på grunden forin-
den tegning til denne er godkendt af fredningsnævnet.

Ifølge det fremsendte er huset afbjælkekonstruktion i een etage med tag af
græstørv. Facader behandles med lys transparent træbeskyttelse, således at
bjælkeme fremstår i træets lyse naturlige farve.

Idet ejendommen er beliggende indenfor 100 meter beskyttelseslinien til et
fi-edet fortidsminde, har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, tillige behandlet
sagen og den 21. april 2004 efter naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, tilladt
op førelse af det ansøgte sommerhus.

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med deklarationen ting-
lyst den 5. december 1953.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbyg-
get sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderord-
net betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, st1<:.l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, st1<:.4
- at der tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Skov~ og Natu.:rsty!'elsen
J.nr. SN 2001 o 12.\\/Ll-GttJ I
Akt. nr. liS' - Bil.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf.5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F13/04
Deres J.nr.

Den 27. april 2004
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Namrklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjernmeside www.nkn.dk

Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. 0
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

- Ved skrivelse af 18. november 2004 har kommunen for ejerne, Christina og- Peter Treschow, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på
109,6 m2, på matr.nr. 11 ac Ordrup by, Fårevejle, beliggende Strandstien 7.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 19. decem-
ber 1936. I deklarationen er bl.a. anført:

"På hver parcel maa kun opføres een beboelsesejendom og denne maa ikke
beboes af mere end een familie ad gangen. Ingen bygning maa opføres paa
grunden forinden tegning til denne er godkendt af sælgerne. "

Kommunen har telefonisk oplyst, at der på ejendommen i forvejen er opført
et anneks/skur med soveplads på 40,5 m2• Grunden er på 4.226 m2•

Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Træværk : sort
Tag : sort tagpap
Vinduer og døre : hvide."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 19. december 1936.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forrin-
gelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af ar-
ter som området er udpeget for, j fr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

..200\- )2\\1~- ::DJ}
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

TIt. 57 61 22 66
Fax 57 61 2216

Journal nr. F98/04
Deæs J.nr. 9-11 AC!l

Den 25. november 2004
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får I;~l~s medhold i Deres klage ..t./~e.<."
FIe'· Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Christina og Peter Treschow, Ringstedvej 50, Frydendal, 4440 Mørkøv
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

Udskriftens rigti ri d bekrE3fte~
Dommeren~' i ted, en 2'-{ I \-()1

-"" S nj an on "--
ass.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

• Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

• Ved skrivelse af28. januar 2005 har kommunen for ejerne, Lene og Lars
Erik Kann-Rasmussen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af anneks
og udhus på matr.m. 8 t Ordrup by, Fårevejle, beliggende Digebakken 6.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 17. april
1935, hvorefter der på hver parcel kun må opføres een beboelsesejendom og
denne må ikke beboes af mere end een familie ad gangen og navnlig ikke
indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende. Der må ingensinde dri-
ves j agt eller overhovedet anvendes skydebåben på parcellen. Bygningsteg-
ninger skal forelægges den påtaleberettigede, nu Fredningsnævnet, til god-
kendelse.

Det oplyses, at det eksisterende sommerhus er 82 m2, og det nye anneks med
udhus og overdækket terrasse er 69 m2

•

Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Facade
Tag

Blåsort
Sort tagpap."

Det-nye anneks ses ifølge situationsplanen, at blive opført landværts den
tinglyste strandbeskyttelseslinie og landværts den eksisterende sommerhus-
bebyggelse.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 17. april 1935.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4

~oo-1 ,)2\ \ I'-t. - :::>JJC
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal m. F8/05
Deres J.m. 9-8T/3

Den 2. februar 2005



- at der tillades opførelse af annekset og udhuset, når der anvendes materia-
ler og farver, som angivet.

•
Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forrin-
gelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af ar-
ter som området er udpeget for, jfI. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede . Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt elvis medhold i Deres klage.
~,/

• I.'·~

FIe I ,Hi Jørgensen
II"

Kopi af kendelsen sendes til:
Lene og Lars Kann-Rasmussen, Søvej 39, Søllerød, 2840 Holte
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet f~r Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

SCAl\fl~ET
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16
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Journal nr. FIS/OS
Deres J.nr. 9-11 CE/l

Den 28. februar 2005

Ved skrivelse af 24. februar 2005 har kommunen for ejeren, Finn Sand An-
dersen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning til eksisteren-
de sommerhus på matr.m. 11 ce Ordrup by, Fårevejle, beliggende Knarbo
Agre 11.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 15. oktober
1941, hvorefter ingen bygning må opføres på grunden forinden tegninger er
godkendt af nævnet som påtaleberettiget.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Ydervægge
Vinduer/døre

: Sort
: Grå
: Hvide."

Nævnets afgørelse:

• Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 15. oktober 1941.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskytte1seslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af

..1ov,....)1-\\/4 - ::J?:J'
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•
gøreIsen er
udløber en
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende

afgørelse,

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt e~ . 's medhold i Deres klage.
-" ~ ~.....

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Finn Sand Andersen, Rypelyngvej 5,2670 Greve
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted ~

g~~~~~~~.rl •. ~~, ~Z;Z6A-c6
,-o S nja ton ·I~l./\..L-

ss.

http://www.nkn.dk


~EG.NR ;20 9/. 03
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Ved skrivelse af25. februar 2005 har kommunen for ejerne Karen og Ole
Henrik Westergaard, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport på
15 m2 med udhus på 8,5 m2, på matr.nr. 8 ai Ordrup by, Fårevejle, beliggen-
de Hyrehøjvej 40.
Det er oplyst, at ejendommens eksisterende bebyggelse er et sommerhus på
81 m2 med udhus på 10 m2•

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 19. decem-
ber 1936. I deklarationen er bl.a. anført:

"Ingen bygning må opføres på grunden forinden tegning til denne er god-
kendt af sælgerne."

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Træværk

: Hvid, Icopal beklædning
: Sort."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 19. december 1936.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af, når der anvendes materialer og farver, som an-
givet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F16/05
Deres J.nr. 9-8 AI!3

Den 1. marts 2005
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Afgørelsen kan efter naturbeskvttelseBlovens § 43, Jif. § 86, Jif. oS R7 c;:tl< 1., .........J _., ............... .&.

påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,

foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt e~~ll~~.vis medhold i Deres klage.
/'

Kopi afkendelsen sendes til:
Carl Funch, Mortonsvej 11,2 H., 2800 Kgs. Lyngby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københ'tia~riftens . ti..... b k '

• • • A • _ • ri ,~l e e fæltes
VestSjællands Amt, Natur & MIlJø, Alleen 15,4180 SortJomme R ~- "!"2'.r...c:
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs ren n ,enL- 0 'V..J
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Riiigst~onja p n on

o s • ....
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Ved skrivelse af 13. april 2005 har kommunen for ejeren, Svend Germer,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 31 m2 til sommer-
hus på 87,5 m2

, på matr.nr. 11 ed Ordrup by, Fårevejle, beliggende Vinkel-
stien l.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 15. oktober
1941. I deklarationen er bl.a. anført:

"Ingen bygning maa opføres paa gmnden forinden tegning til denne er god-
kendt af sælgeme."

I ansøgningen er om udvendige materialer anført:

"Tag : Tagpap
Ydervægge : Profilbrædder
Døre og Vinduer: Termoruder."

Farver vil blive som eksisterende sommerhus.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 15. oktober 1941.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

'e Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

kl- J2Il!Lf-CDO}
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 2216

Journal m. F36/05
Deres J.m. 9-11 CD/l

Den 19. april 2005
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt E~J.1~~vis medhold i Deres klage.
/~ /:.:/"

~~ ..
~ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Svend Germer, Valnøddegården 18, 2620 Albertslund
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 210[0,København øt.r'ibPkr'7':J.ft ...SJcI~Krmens ri !::J' J'." c....I 0t
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København'lO '. d ~~n2Q~'o)
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 SorøDommere 1 g R~
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs ......~. ~nja P nton .
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted ass.

http://www.nkn.dk


REG.Nl ~(J91 ~
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

SCAl~NET

• Ved skrivelse af 31. maj 2005 har kommunen for ejerne, Ingrid Brix Have-
mann og Michael Christian Havemann, ansøgt om nævnets tilladelse til op-
førelse aftilbygning på 41 m2 til eksisterende sommerhus på matr.nr. 11 h
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Skovstien 4. Sommerhusbebyggelsen bli-
ver herefter 227 m2•

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 17. april
1935, hvorefter der på hver parcel kun må opføres een beboelsesejendom og
denne må ikke beboes af mere end een familie ad gangen og navnlig ikke
indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende. Der må ingensinde dri-
ves jagt eller overhovedet anvendes skydebåben på parcellen. Bygningsteg-
ninger skal forelægges den påtaleberettigede, nu Fredningsnævnet, til god-
kendelse.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Ydervægge
Mindre bygningsdele

: Lys palæ gul
: Hvide."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 17. april 1935.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke ·er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F63/05
Deres J.nr. 9-11 H/2

Den 2. juni 2005



-

l " to

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklage~ Lii NalulklagenævneL (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

• Gebyret tilbagebetales, hvis De får hel!/eller)f€Pvis medhold i Deres klage.
,- ~.

,~ ~?,
....-'ll~~

Kopi af kendelsen sendes til:
Ingrid Brix Jensen Havemann og Michael Christian Havemann, Gardes Alle
17, 2900 Hellerup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 ]~benhavn V) ti h d b

Ll' skrfffEms TIg " I

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københav~ ~. d
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø omrnere ~ I J

Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs .... an' anton
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej lO, 0rslev, 4100 Ringsted oass.-·
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• Ved skrivelse af 19. maj 2005 har kommunen for ejerne, John Bach og Jette
Gleie, ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning af gammel carport og op-
førelse af garage/anneks på ia1t 41 m2 på matr.nr. 11 b Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Skovstien 6.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 4. maj
1935. I deklarationens pkt. b er bl.a. anført:

"Parcellen må ikke udstykkes og der maa på samme kun opføres een beboel-
sesbygning, der kun maa tjene til bolig for een familie ad gangen og derfor
navnlig ikke indrettes til feriekoloni, pensionat eller lignende.

Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Ydervægge
Døre/vinduer

: Sort tagpap
: Brune
: Mahognitræ. "• Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 4. maj 1935.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skØlmes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbe skyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades nedrivning af gammel carport og opførelse af garage/
anneks, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F59/05
Deres J.nr. 9-11 Bil

Den 25. maj 2005
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (ad r. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

• Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ell~~Y'.is medhold i Deres klage .
-Ø"

•
Kopi aflcendelsen sendes til:
John Bæch og Jette Gleie, Alme Maries Vej 11,9000 Aalborg
Dam11arksNaturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

LJdskriftens ri ,ti h _d bekr23ftes.
DOl11rnereåi ~ i te denz:{S'-o5'
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oass.
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4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 5761 22 16
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Journal nr. F55/05
Deres J.m. 9-11 0/1

L~
Den 25. maj 2005

Ved skrivelse af 17. maj 2005 har kommunen for ejerne, Anna-Grethe Højer
Christiansen og John Valdemar B. Christiansen, ansøgt om nævnets tilla-
delse til opførelse af brændeskur på 15,6 m2 som tilbygning til eksisterende
garage på matr.nr. 11 ø Ordrup by, Fårevejle, beliggende Knarbo Mose 7.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 20. decem-
ber 1935.

Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres på grunden forinden tegning
til denne er godkendt af nævnet.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Farve: Sort."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 20. december 1935.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stle. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stle. 4
- at der tillades opførelse afbrændeskuret, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-

M-\l t'- I L[ - ~~.:> )
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gøreIsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ik~e udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr, Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ~el~'5'7IVis medhold i Deres klage.ø
/

~ . ." J~~.~ ørgensen•

Kopi af kendelsen sendes til:
Anna-Grethe Højer Christiansen og John Valdemar B. Christiansen, Hoved-
gaden 40, st. 4520 Svinninge
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø UdSkriften~' ti h bekræftes.
Vestsjællands Am~, Natur & Miljø, Alleen ,15,4180 Sorø Dommeren 'n n2:~~:i;
Nævnsmedlem Enk Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs ......'" anja anton /" ; l'
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted ass. - ,<4.;'-t~,i·'
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• Ved skrivelse af29. juni 2005 har kommunen på vegne ejeren, Birger Arvid
Olsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af skur/anneks på matr.nr.
8 f Ordrup by, Fårevejle, beliggende Digebakken 8.

Den ansøgte bebyggelse erstatter eksisterende udhus/skur på ca. 48 m2. Den
nye bygning er på ia1t 103 m2, opdelt i 25 m2 gæstehus og 78 m2 udhus. Vin-
duer/døre og yderbeklædning vil fremtræde mørkebnme og taget pålægges
græs.

Grundens areal er 5.520 m2 og eksisterende boligareal er 170 m2•

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har den 4. august 2005 afgivet følgende
udtalelse:

"Ejendommen, der ligger i et udbygget sommerhusområde på vestsiden af
Ordrup Næs, er omfattet af deklaration tinglyst den 17. april 1935 med på-

• tegnmg tinglyst den 5. december 1953, hvor påtaleretten overdrage s til fred-
ningsnævnet.

Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres på grunden, forinden byg-
ningstegninger til denne er godkendt af fredningsnævnet. Ejendommen må
ikke udstykkes i mindre parceller end 4137 m2, på hver parcel må kun opfø-
res en beboelse og denne må ikke beboes af mere end en familie ad gangen
og navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende.

Fredningsnævnet har i afgørelse af 19. april 2004 tilladt opførelse af et nyt
sommerhus på 170 m2 på ejendommen. Det eksisterende skur på ca. 48 m2

blev bibeholdt. Det nye sommerhus blev tilladt opført i niveauplan kote
7.76.

Det nye udhus med gæstehus på ia1t 103 m2 ønskes opført til dels med sam-
me placering umiddelbmi nord for sommerhuset som udhuset på 48 m2, dog
trukket længere tilbage fra kysten. Det eksisterende udhus er opført kote
10.00 og den nye bygning med en højde på 3,7 m ønskes opført i kote 11.80.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
41 00 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 5761 2216

Journal ll. F77/0S
Deres J.ll. 9-8 F/2

Den 14. september 2005



Bygningen udføres med mørkebrune træfacader og mærkebrune vinduer og
døre. Ta~el bliver græsbeplameL

Grunden stiger meget stærkt fra kote 2.50 ved kysten til kote 15.00 i det
nordøstlige hjørne. På grund afterrænforholdene, kan amtet ikke angive en
anden placering af bygningen, der vil tage mere hensyn til landskabet og til
beJiggendheden ud til kysten.

Amtet finder herefter ild(e anledning til at udtale sig imod opførelse afbyg-
ningen som ansøgt, idet man ikke anser byggeriet for at stride mod formålet
med fredningen."

Danmarks Namrfredningsforening har i skrivelse modtaget den 10. august
2005 udtalt:

•
"Umiddelbart virker byggeriet meget stort. Det virker som om, at det egent-
lige nye udhus blot er det hjørne af bygningen, der på den ene tegning beteg-
nes med ordene "depot/opbevaring", på den anden tegning betegnes med or-
dene "garage/opbevaring". Der er dog ingen port ind til garagen. Størstepar-
ten af udhuset er vel næmlest et hobbyrum. En udvidelse afboligarealet.

løvrigt henholder lokalkomiteen sig til udtalelsen fra Vestsjællands Amt og
har ingen yderligere bemærkninger."

Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs 'daværende bestyrelse,
har den 13. juli 2005 udtalt:

"Byggeriet andrager en 103 2 bygning, hvor opholdsarealet er angivet til 25
m2• Den øvrige del af bygningen anvendes til billard samt opbevaring af
havkanoer og lille depot på ca. 9m2

• Størstedelen afbyggeriet holder en af-
stand på 2,5 meter fra naboskel, mens anneksdelen holder en afstand på 4,9
meter.

• Bestyrelsen finder, at bygningen bortset fra depotet må karakteriseres som
en bygning til beboelse, bestående af et soveværelse, bad og opholdsrum,
hvor der kan spilles billard. I henhold til småhusreglementet skal beboelses-
bygninger holde en afstand på 5 meter fra skel til nabo.

Bestyrelsen kan ikke anbefale, at der gives tilladelse til det ansøgte, eller at
der dispenseres fra afstandsbestemmelserne til det ansøgte."

Grundejerforeningens nye bestyrelse har den 18. august 2005 udtalt:

"Bestyrelsen har på sit møde den 17. august 2005 på ny behandlet sagen,
hvor det blev besluttet af fastholde beslutningen om, at bestyrelsen ild(e kan
anbefale, at der meddeles tilladelse til det ansgøte. I tilsutning til det i brevet
af 13. juli 2005 anførte bemærkes, at det fremgår af Lokalplan 6, pkt. 6.2, at
der udover selve beboelsesejendommen alene kan meddeles tilladelse til
"gæstehytte eller lignende", såfremt denne har et bebygget areal, der ikke
overstiget 25 m2• Efter bestyrelsens opfattelse overstiget det reelle areal til
beboelse i det ansøgte væsentligt den maksimale grænse på 25 m2

."



.' Dntgsholm kommunes byggesagsbehandler har i skrivelse af 26. juli 2005
ved fremsendelse af grundejerforeningens første udtalelse bemærket:

"Jeg er ikke enig i grundejerforeningens tolkning af udhuset og vil se bort
fra denne bemærkning om, at udhuset bør betragtes som beboelse".

Nævnets formand har den 31. juli 2005 uvarslet besigtiget ejendommen og
her antruffet ejeren, Birger Arvid Olsen, der viste stedet, hvor bygningen
ønskes opført. Han påviste på nabogrunden en jordvold, der med sin bevoks-
ning må anses at hindre indsyn fra naboejendommen til det ansøgte byggeri.
Endvidere anførte ejeren, at det ansøgte byggeri i sin helhed ikke vil syne
højere end det i 2004 opfølie sommerhus. Byggeriet vil ikke kunne ses fra
stranden.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte skur/anneks på den meget store grund med den an-
givne beliggenhed, delvis indgravet i terrænet, findes ildce i strid med formå-
let med den den 17. april 1935 tinglyste deklaration med påtegning tinglyst
den 5. december 1953. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelses-
lovens § 50, stle. 1, til erstatning for det eksisterende udhus der nedrives, op-
førelse af det ansøgte byggeri i overensstemmelse med de tilsendte tegninger
og beskrivelser og med farver og i materialer som anført.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede . Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.

~
Geb . ebetales, hvis De får helulIetålelvis medhold

Ai ... ~ ,,/

~4~ le~~ !
Erik Frandsen Fut Jørgensen
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Den 18. januar 2006

Ved skrivelse af 8. december 2005 har kommunen for ejerene, Helle Elise
__ Rasmussen og Karsten Boye Rasmussen, ansøgt om nævnets tilladelse til

opførelse af fritidshus på matr.nr. 11 ck Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Knarbo Agre 2 .
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 15. oktober
1941. !flg. deklarationen må ingen bygning opføres, forinden tegninger er
godkendt af fredningsnævnet.

I ansøgningen er oplyst, at grunden er ubebygget, og at den ønskede bebyg-
gelse er et EBK fritidshus på 106m2• Om udvendige farver/materialer er an-
ført:

"Tag - sort
Ydervæg - sort
Vinduer/døre - mahogni."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 15. oktober 1941.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af fritidshuset, når der anvendes materialer og far-
ver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-

510.:> - ) li - ():Db2.
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ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet .
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ikke påbegynde behandlingen af kla-
gen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

~
~//f7 /• Flt#~n

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Helle Elise Rasmussen, Rendevej 6, Ordrup, 4540 Fårevejle
Karsten Boye Rasmussen, Vindegade 58, 03 th., 5000 Odense C
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted

•

http://www.nkn.dk


Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

• Dragsholm kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Modtaget .•
Skov- Ol!' Naturstyrelsen

1 O FEB. 2006

Ved slaivelse af29. november 2005 med bilag har kommunen for ejeren,
Grete Rasmussen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et sommer-
hus på matr. nr. 8 by Ordrup by, Fårevejle, beliggende Digebakken 11 A.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 17. april 1935 med på-
tegning tinglyst den 5. december 1953, hvor påtaleretten overdrages til fred-
ningsnævnet.

Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres på grunden, forinden byg-
ningstegninger til denne er godkendt af fredningsnævnet. Ejendommen må
ikke udstykkes i mindre parceller end 4137 m2, på hver parcel må kun opfø-
res en beboelse, og denne må ikke beboes af mere end en familie ad gangen
og navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende.

Det fremgår af ansøgningen, at grunden er ubebygget, at sommerhuset vil
blive på 98 m2 og følgende om husets farver:

Tag - sort tagpap
Ydervægge - sort imprægneret træbeklædning
Vinduer/døre - sort træ

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at huset er beliggende i 1. række til
Nekselø Bugt, men placeres i sin helhed landværts den tinglyste strandbe-
skyttelseslinie.

Nævnet har forelagt sagen for Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ord-
rup Næs, der den 16. januar 2006 har udtalt samlet set ikke at have indven-
dinger imod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte byggeri.

For så vidt angår farvevalg henstiller Grundejerforeningen, at der generelt
anvendes mørke farver, herunder på vindskeder og skorsten.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bølfingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 5761 22 16

Journal nr. F 127/05
Deres J.nr. 9-8 BY/l

Den - 9 FEB. 2006
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" ,. ningsdeklarationen tinglyst den 17. april 1935.

Som følge af byggeriets karakter ug t:jendommens beliggenhed l et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

•
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller de is medhold iDeres klage.

lane

http://www.nkn.dk
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MALLING ARKITEKTER ApS MAA PAR
Gliickstadtsvej 2/l.sal tv. Modtaget I
2100 København ø Skov. og Naturstyrelsen

22 FEB. 2006

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F 109105
Deres J.nr.

Den 21. februar 2006

•
Ved ansøgning fremsendt gennem Dragsholm Kommune den 3. oktober
2005 har De på vegne af ejeren Christian Poulsen ansøgt om nævnets tilla-
delse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af nyt som-
merhus med udhus på matr. nr. 8 y Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej
39.
Med ansøgningen fulgte tegninger dateret den 26. september 2005.

Sagen er afnævnet sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt Natur & Miljø,
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Dragsholm Kommune
og Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs.

I skrivelse af 2. november 2005 har Naturfredningsforeningen følgende
kommentarer til det ansøgte:

"Det nuværende sommerhus er højt beliggende, og det er svært at vurdere,
hvor synligt det nye sommerhus vil være fra strandsiden, når placeringen af
det gamle hus ikke fremgår af tegningerne. Vi er normalt ikke begejstrede
for de store glasfacader, og slet ikke direkte ud mod vandet. Vi vil henstille

• til, at der i givet fald anvendes refleksfrit glas.

Den projekterede skorsten virker meget bastant og dominerende når man be-
tænker, at der kun er et røgrør."

I skrivelse med bilag af 2. november 2005 har De tilsendt nævnet reviderede
tegninger, hvorefter hele huset trækkes 1 meter bag strandbeskyttelseslinien,
så tagudhænget nu også holder sig bag denne linie.

Vestsjællands Amt Natur & Miljø har i udtalelse af24. november 2005 be-
mærket:

"Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 17. april 1935 med
påtegning tinglyst den 5. december 1953, hvor påtaleretten overdrages til
fredningsnævnet.

Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres på grunden, forinden byg-
ningstegninger til denne er godkendt af fredningsnævnet. Ejendommen må S1\J:::r J? \ _ 0:::x:>6z.
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ikke udstykkes i mindre parceller end 4137 m2, på hver parcel må kun opfø-
res en beboelse, og denne må ikke beboes afmere end en familie ad gangen
og navnlig ikke inr!rettes til feriekolonier, pensionater eller lignende .

• ' Efter BBR-oplysningeme er de nuværende bygninger på grunden et som-
merhus på 127 m2 opført i 1935 og en garage på 29 m2• Grundens areal er på
4137 m2•

Kopi afBBR-oplysningeme samt afluftfoto fra 2004 visende grunden og
bebyggelsen vedlægges.

Arkitektfirmaet har den 11. november 2005 fremsendt ændrede tegninger
dateret 10. november 2005 og ansøgning, der vedlægges.

Det nye sommerhus på 215 m2 opføres umiddelbart landværts strandbeskyt-
telseslinien med nogenlunde samme placering som det eksisterende som-
merhus, der nedrives. Skuret på 35 m2 opføres bag sommerhuset i forhold til
kysten.

Bygningerne udføres med ydervægge af ubehandlet lærketræ (patinerer til en
sølv-grå overflade) og tagdækning ligeledes med ubehandlet lærketræ. Vin-
duer udføres i oliebehandlet lærketræ.

Amtet finder herefter ikke anledning til at udtale sig imod opførelse af nyt
sommerhus samt skur som ansøgt, idet man ikke anser byggeriet for at stride
mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration."

Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs har i skrivelser af 31.
oktober og 1. november 2005 fremsat bemærkninger vedrørende husets me-
get brede skorsten og dennes højde. Om farvevalg henstilles, at der generelt
anvendes mørke farver, herunder på vindskeder og skorsten. Grundejerfore-
ningen forudsætter at strandbeskyttelseslinien respekteres.

Dragsholm kommune har i skrivelse af 24. januar 2006 udtalt, at byggeriet
virker harmonisk og umiddelbart fremstår meget smukt også med den bred-
de skorsten. Umiddelbart ses der ingen uoverensstemmelse med bygnings-
reglementet.

Arkitekt Thomas Malling har den 23. januar 2006 telefonisk overfor næv-
nets formand, accepteret på ejerens vegne, at der isættes refleksfrit glas i hu-
set mod vandsiden. Arkitekten har endvidere oplyst, at husets skorsten vil
fremstå i mørkebrune tegl og at husets farver dertil vil blive brune.

Nævnets afgørelse:

•
Nedrivningen, af det eksisterende sommerhus på ejendommen og opførelse
af det ansøgte nye sommerhus, findes ikke i strid med formålet med deklara-
tionen tinglyst den 17. april1935 med påtegning tinglyst den 5. december
1953. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1,
det ansøgte byggeri med en beliggenhed og iøvrigt i overensstemmelse med
de nævnte tilsendte tegninger dateret den 10. november 2005. Nævnet tiltræ-
der dernæst, at der til byggeriet anvendes materialer og farver som ovenfor
angivet.



'" Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, for-
eninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
er meddelt den pågældendeklageberettigede. Hvis klagefristen udløber en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i De
/<;;?'
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Modtaget i
Skov. og Naturstyrelsen

28 SEP. 2006

Ved skrivelse af 22. august 2006 har kommunen for ejeren, Kristian Brok,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse afnyt sommerhus på 121 m2 og
nedrivning af eksisterende sommerhus på 82 m2 på matr.nr. 11 ca Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Knarbo Agre 1. Eksisterende anneks på 18 m2 bi-
beholdes.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 15. oktober
1941 med påtegning tinglyst den 5. december 1953. Ifølge deklarationen må
ingen bygning opføres på grunden uden fredningsnævnets godkendelse.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Facader - sorte
Tag - sort
Vinduer - koksgrå."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 15. oktober 1941 og den 5. december 1953.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus og nedrivning af eksisterende hus
samt bibeholdelse af anneks, når der anvendes materialer og farver, som an-
givet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
_ beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Journal nr. F 72/06
Deres J.nr. 9-11 CAlI

Den 2 7 S E P. 2006



l. 'I Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del'otismedhold i Deres klage.
~~...,- ./"

J--""" ./

~;:i~,;'
/'Fleunning Jørgensen
/

L/c
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Modtaget i
Skov- ,..,.."JaturstVT'elsen

lI, APR. 2007

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

SCANNET
Odsherred Kommune
Miljø & Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Adr. Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted

Tlf. 56642726
Fax 56656496

F 4/2007
Deres byggesagsnr.
9-8 0/1.

Den 23. april 2007

Ved skrivelse af 17. februar 2007 har kommunen for ejeren Knud Erik Ja-
kobsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af uopvarmet bjælkehytte
på 3,6 m x 5,3 m på matr. nr. 8 o Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej
45 ..
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 17. april
1935,

"hvorefter bebyggelse ikke må opføres forinden bygningstegninger har været
forelagt Naturfredningsnævnet til godkendelse. På ejendommen må kun op-
føres een beboelsesejendom og denne må ikke bebo es afmere end een fami-
lie ad gangen".

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

" Ydervægge
Vinduer

- sort impræneringsvæske
- mørkegrønne (som nuværende sommerhus)".

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 17. april 1935.



Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af uopvarmet bjælkehytte, når der anvendes mate-
rialer og farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K) afb1.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hel-
ligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkræv-
ning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet! kommunen/fred-
ningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-v.:~)lledhold i Deres klage.
- ,•.<;"."

,,(0'-
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Kopi af kendelsen sendes til:
Knud Erik Jakobsen, Lyngbyvej 139,01, th., 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Miljøcenter Roskilde, Ny 0stergade 7-11, 4000 Roskilde.
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND
'KOPI

År 2007 den 26. oktober kl. 14.45 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland
v/formanden dommer Flemming Jørgensen, Retten i Roskilde, det afmiljø-
ministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, 0rslev, og det kommunalvalgte
medlem Annelis Stamm, Nykøbing Sj. møde i Odsherred kommune.

F 27/2007 Sag om opførelse af gæstehus på matr.
nr. 8 v Ordrup by, Fårevejle der er om-
fattet af deklaration tinglyst den 17.
april 1935 med påtegning om nævnets
påtaleret tinglyst den 5. december 1953.

Der fremlagdes skrivelse af 6. juni 2007 fra Odsherred kommune med sa-
gens bilag ialt 10 stk.

Mødt var:
Ejerne Birthe & Peter Busch.
For Miljøcenter Roskilde Ole Nørgaard og Christine Brønnum-Johansen.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Odsherred, Carl
Henrik Haagensen.

Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs var indvarslet, men ik-
ke mødt. Foreningen har afgivet udtalelse i sagen af 10. september 2007, sa-
gens bilag 8.

Odsherred kommune var heller ikke mødt, uanset indkaldelse herom. Næv-
nets formand påtalte, at kommunen ikke gav møde.

Ejendommen blev besigtiget, og stedet hvor gæstehuset ønskes opført blev
anvist. Byggeriet vil blive opført landværts den tinglyste strandbeskyttelses-
linie. Bebyggelsen vil være lig det allerede eksisterende fritidshus på ejen-
dommen, der er på ca. 65 m2• Den nye bebyggelses niveau vil ikke blive hø-
jere til kip end den eksisterende, dog at taghældningen bliver 22 grader i ste-
det for det nuværende hus 18 graders taghældning. Ejerne fremhævede, at
den samlede bebyggelse ikke vil overstige 130 m2, og at såvel den eksiste-
rende som den ansøgte nærmest vil være skjult for forbipasserende langs
stranden. Det ansøgte gæstehus vil således blive nedgravet i terrænet på
samme måde som det eksisterende fritidshus.

Miljøcenter Roskildes repræsentanter henviste til den afgivne udtalelse af
17. september 2007, sagens bilag 9. Miljøcenteret har ingen bemærkninger
til bebyggelsens placering og udformning.
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Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant fandt under hensyn, til at
det ansøgte hus ikke bliver højere til kip end det eksisterende hus, og at der
kommer græs på taget som det eksisterende hus, at det ansøgte er accepta-
belt.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

Nævnet lægger til grund, at den samlede bebyggelse på ejendommen, uanset
gæstehusets størrelse, ikke vil overstige almindelig størrelse for et nutidigt
fritidshus. Endvidere, at den ny bebyggelse til kip ikke bliver højere end ek-
sisterende hus, ikke rar store vinduer og ikke indrettes med køkken samt
får græstørv på taget, lig eksisterende hus.
Som påtaleberettiget af den tinglyste deklaration havde nævnet herefter ikke
bemærkninger til det ansøgte hus, betegnet gæstehus.

Sagen sluttet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K.) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger
og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnytt~s, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagernyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkræv-
ning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøcenter/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afkla-
gen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold .

Annelis Stamm
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Odsherred kommune 
Natur & Miljø 
Rådhusvej 75 
4540 Fårevejle 
 
 
 
 
Att. Henrik Mysager Knudsen 

        F  48/2014 

 

        Deres j.nr.  
 

        Den 6. august 2014  

 

        

Ved mail af 16. juni 2014 har Odsherred kommune for ejerne, Inge Kirstine Hauerberg, Viggo 
Hauerberg og Theis Hauerberg, ansøgt om lovliggørelse af flytning af et skur, opførelse af et 
brændeskur, og at der er lagt tagpap på en eksisterende garage på matr. nr. 8p Ordrup By, Fårevejle, 
beliggende Næsvej 35, Ordrup, 4540 Fårevejle.  
 
Det fremgår af de fremsendte oplysninger, at ejerne den 20. juni 2013 fik fredningsnævnets 
tilladelse til at nedrive et eksisterende sommerhus og bygge et nyt sommerhus på 200 m² med en 
terrasse på 100 m². I forbindelse med dette byggeri er et eksisterende skur flyttet, og der er opført et 
nyt brændeskur, ligesom garage, udhus og brændeskur har fået renoveret tagene, herunder med nyt 
sort Icopal tagpap. Alle tre bygninger er opført i træ med sorte ydervægge. Brændeskuret har ifølge 
den medsendte tegning en grundplan på 3 x 4 m. Udhuset har så vidt ses en grundplan på 2,45 m x 
2,21 m. 
 
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 17. april december 1935, hvorefter ingen bygning 
må opføres på grunden foringen tegning til denne er godkendt af sælgerne. 
 
Efter opløsning af sælgerselskabet, Aktieselskabet Dragsholm, er påtaleretten overdraget til 
Fredningsnævnet for Vestsjælland. 
 
Nævnets afgørelse: 

 
Flytning af det omhandlede skur og opførelse af et brændeskur er ikke i strid med formålet med 
deklarationen tinglyst den 20. december 1935.  
 
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at flytning af et skur og opførelse af et nyt brændeskur 
godkendes. 
 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 
 
                             Svend Erik Hansen 

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Klagevejledning. 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og 
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland, 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• adressaten for afgørelsen 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

• offentlige myndigheder 

• en berørt nationalparkfond 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og      

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et 
gebyr på 500 kr. 
 
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget 
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen. 

 



 KOPI   

Side 3 af 4 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er 
udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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�Odsherred kommune, Henrik Mysager Knudsen 

�Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk) 

�Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred  

�Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. 

 �Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk) 

�Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),  

�DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk 
�Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle 
�Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
 Viggo Hauerberg   viggo.hauerberg@riskpoint.eu  
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