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OVERFREDNINGSNÆVr1E'l'S KErmELSESPROTOKOL.

Aar 1950, den 7.marts afsagde overfredningsnævnet paa
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 701/46 vedrørende fredning af en udsigt vest for vejen
fra 1umsaas til Ebbeløkke.

loverfredningsnævnets kendelse af ?9.november 1947 er der
med hensyn til fredningen af ejendom~en matr.nr. 13b af Lumsaas by,
Højby sogn, anført følgende;

"Med Boelsmand Laurits Peter Olsen opnaaedes enighed om, at
fredningen af matr.nr. 13b indskrænkes til at omfatte arealet mellem
vejen og underkanten af den skraaning, der løber parallelt med denne.
Han erklærede sig herefter tilfreds med den tilkendte erstatning
6.000 kr."

)

Ved den senere fastsættelse i marken af fredningsgrænsen
vedrørende denne ejendom viste det sig, at ejerens opfattelse af,
hvilke arealer der herefter var omfattet af fredningen, var væsentlig
afvigende fra fredningsnmvnets. Overfredningsnævnet har i denne an-
ledning den 5.november 1949 paany besigtiget de paag~ldende arealer
og forhandlet med ejeren.

Der opnaaedes med boelsmand Laurits Peter Olsen enighed
om fælgende;

Fredningsgrænsen fastlægges mod sydvest ved en n~nrmere
paavist agezren og i denne forlængelse mod nordvest indtil skellet
mod matr.nr. 30. Arealet sydvest for den til gaarden hørende have og
gaardspladsen samt haven og gaardspladsen udgaar af fredningen imod,
at ejeren af fredningserstatningen tilbagebetaler 500 kr.

Landinspektør Rud-Petersen, som var tilstede, bemærkede
sig den nævnte agerren i terrænet og udtalte, at han ville foretage
den nærmere fastlæggelse af grænsen samme dag eller en af de nærmeste
dage.

Det fredede areal er angivet på det nærværende kendelse
vedhæftede kort nr. Ha 103, hvorpaa ogsaa de jvrige arealer, som
blev fredet ved overfredningsn~vnets kendelse af ?9.november 1947
er angivet.

Overfredningsnævnets fornævnte kendelse vil være at ændre
i overensstemmelse hermed.

Ejeren tilbagebetalte under besigtigelsesmødet det oven-
nævnte beløb af 500 Kr.

T h i b e s t e m m e s ;
Den af overfredningsn"evnet den 29.november 1947 afsagte

kendelse vedrørende fredning af en udsigt vest for vejen fra L~msaas ti
Ebbeløkke ændres i overensstemmelse med det foranstaaende.
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CJVERFREDNnJiJN.;:Vm:"I'S KENJ8I.G"SSPR J"I':,;Cu,.

Aar 1947, Gen 29.N1Vcmber, afs' 2:de (;vcrfrednin?sn.,v-
paa Grundlag/ fne"t J skriftlig '1[5 munJtlig V'lterirJG føl:;en.1e

Kendelse

i SaLien ['Ir. 7(;1/46 ver!n"renJe Fredning uf en Udsigt vest

for Vejen fra Lumsaas til Ebbeløkke.

Den af Fredningsn~vnet f Ir Hl1b~k Amlsr30dskreds den

3.Sept3mber 1946 afsugte Kendulse er soalydende:

II I Jl~I'i ve Lse af 15/4 1946 har Danmarks I~QturfreJnin...,s-

f,rening f<lres13cet 0n UJsi-:,t:3fredning rn~d Hensyn til visse

paa et meufu.le,t j',bc-11eb,)rdsblad lose1igt ski tser'ede (Jmr'a der

i Lumsaas ,)<> 8bbel'/kke, Høj1)y 3 ,~n, bcli:...,.;CllrJe umLldclb8rt

sydvest fnr d!.:n 'lffent1ige T:1n evej "cllnem IU'nsaas Li l 3ridu(;)n

"

a f S j æ 11 <J nd s I ,d cl e •
N evnet har b(~3i[;tj ~e t L'llcali tQterne 19 k ,nstater,: t, at

der fra Jen ,v'"nn vnL~ Vej p<la en ',.:iI,J'I;knitJu 'ncllem ],ums[J[Js.!:ly ')G

Ebbelykke er "n st 'l'slaaet \:!: enestaae:lue sk,-)n TJd<Ji,.:;t IV.r (l..~t

lavere li0.~ijncJe rc;l'r':en "g vid"re ro 'd 'T",st 'b IJI)rd lV0r 3ejcrø-

but,ten I)~ Sjæl18nds l,-1U()O y.l"rsLe Jllids. l'[J3 en :.Jt[',!knill,: rJ"l'd~:Jt

1uJUsaas By er U<J~.iGten ødel:J t veJ Bcb'!:,.~;el[1e, mon mellem E,jen-

eJomrnene r.btr.l\r. 13e '8 l')n Lu.rnsails eI' ;~"bY'J~,eI8en Sr-3 Spt'2'lt,

at der findes passeI"de Aabnin,.;er, ."lldlern hvilke Udsic..;ten k'Jn

nydes fra Lunduv0jen.

Do. der er Fare f·,r, b t U ,sic;ten "gsna pua ae t t e '3ty:{I~e kaj

blive 0de18-1t ved det nmsii";uribcnde S Ilfllnct:lu.sb,Y,,' ori, 'lg da IJCt

tlkønnes at v',rc af v",sel1tlig BeL dning f)r .\lillenlledcn, nt Udsi •.,teJ

bevnres, PQalæ~ ,es dr""r nedermiJvtlte ~jedd lrnrne føl"CJlde

Servitu.t;

Ejend0wnene mua ikke yderli~c;re bdbYu~es eller beplantes

paa en P.b,_,de, elGr efter I'J ,-lYnets Jkøn kan v.ere ci l Hinder fnr UJ-

siGten fra den f lrbif0rende 1u1ldevej, .l:; der mas ik:e DIJbrlnbes

Skure, :,18sLer, Fyld, IlalmsLol:ke ,::11er i det hele Indret,lin,~or,

som kan hindre eller sk.Emme Ucj.si,sten fra Vejen.

De c;jenc1()rnmc, der' bl::legJes med demle '3ervitu.t er fol13en-

de:

1.

~btr.Nl'. 13n Ltirllsaas, II0jby 3"~\n, af ,brtkl'1rn 7 3kp. ') Fd

2 3/4 Alb., tilhørende Carl il:.M,en. :Jervi tCltten er ikke til

Hinder fnr Beby~::,else paa ,len Del Elf ArcH1et, S'1m li, ~:8r LJa:.,ved

Nab"Ilarce ilenDe "'nt J'. 'C'. 1)8, 13.2 19 l3c.

2.
matr.rJr. l3b srnsts. ~d ,;L:l'tkH'n 7 Skp. 3 Fdk. 2;': Alb.

. Peter/t~l};H,rende Laurl tz ,1::;':311.

3.
r.1atr. ~J:r. 3' s'~sts. af ;lnrLk 1j'n l Skp. 3 Fdk. 2~~ ;llb.
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I;1atr.Nr. l2g smsts. "f ,l:H'tk'wn () 31~p. 3 F1k. () 3/4 Alb.,

Matr.Ilr. l?p amsts. af I13I't}c·)rn l :Jkp. 2 Fdlc. l~~ Alb. l'8rHJbrug i

F'1rening med Matr. [,r. l2k OG 28 Slili;3t~., til::tørcnde iHels

Christian Petersen.

Den paR 8jen<]"rnrnen v rende Bev'lk,min,~ sl~al h'lld8S

saa lav, at den efter n·wnGts 3køn ikke er tiJ llj nut'lng f'1r

U :si.:.:;ten.

Fra Fre(h1in,~en llndtac::es en Purcel ;>:18 i:;ke over

3l)()(j Kvadratalen Jan'Js Skellet ed den tJtJbYG_cde IJabo-

parcel :\1<1 tr. Nr. 12m. Parcellens Bredde regnet fr3 3ydslc\,::11et

af 12m mEL. ikke werstige 25 fleter.

Matr.Hr. l2f srnsts.:lf lJar'tklrn 3 Skp. 3 Fdk. 2?~alb.,

IJCindbrllb i F·,rening med Matr.nr. l(Jb, HJc, J2i, 2iJa 'li; 'gb, tilhør

hørende Hans Peter IIdnsen.

Fru Frednin._,Gn Ulld t'l; e" en P:,rcel p,- a ,':1. )I"j(J(j !;V'3d ,'::) t-

alen lUfl~s 3lcellet til NabojJ[[l'ccJlen ::atr.l'Jr. 12n, S'lm er fr'R-

G"lGt i l.bj Ml~nn\;d 1946 r"r 21,01,1) Kr., u.clen :·:t H', dl.Olen ar

endelie; be!'ic.~ti,~Gt. 113r ;ellells 8rlcodde re'~rJet fra 31cellet

rnaa ikke 'v:,rsl~i_:e ?5 :leter.

ICøbrnand ArYllld lYLr;e, s 'rn '2,j8r den bcb,y," ede ')n1" el

r,iatr.l'fr. 12m smsts, !1"lr' 'v'Jl'fnr U-;vnot ~l'lcl cr,'t <li,; viJli,'~

til uden :;;rsL'Jtnirj~ Lit h '1d" I3(,;vll~::;ningell i .l.'n [laa ~je:jd"'rn-

men V.Dr lrlUe !lave 8'W. lav, C.lt d~n efte-r 1: V'13t:S Jb.m ihke

danner n"t~en v .U8Jlt1 ig IIi, dring f Ir [rJo i~ten.

PS8talertltten till{·'rnmer Natlu,;'rednill::::sn "VlIGt fr1r

H 11b'.ek åmt '1g Dm118rks Nr:lturr:ednin:~Bf'rl;lling e.lten i Flr-

ening eller hVI'r f lI' si<s,

net be 11,rlces, n t ,: .lV/JPt i .hG !lc1r fu. [du t AnlcJr'i'l,

til ut mudirJddral;e 8je'ldr):nmeæ ,18tr.~{r. 2c 19 2a Su;';olyl:]ce,

S0ffi mu.lig viEl 'lmfai,tGs af fJaLul'fre,lnill,.sf lrc':,lirJ/:ens F 'rsl~;10'

under FrtJdninCGn.

8jerne af 8jeJld'lffirnene unJer l '1g 4, C~)rl 13ørc:;e BW18en

q,; HuJ1S ;J",ter Hansen h:lr frafaldc:t ~r8t.8tnin "sl:r,~'v paa Be-

tingelse af, at F'rudni!I.~cn l!!.SW) t:;':en,'ernf.Jre<3 f"r de to [l 'dre

EjenUl1ffirne, ""g dGr bJiver S1'fJJe::les ikke :.3 '.;1' s'n:l.,l <lrn at

tilkende dom ErsLatnin~.

Der ti1k3111Jes Ejerl~n ~lf <len und'Jr 2 ,rnilu(ldlo(le l'.:jen-

,l ,m, r·,1atr.Nr. 1"3b IOLlritz PGlel' CL:len en :~r~':::ltllin6 pna 6,;(.)()

Kr., lb Bjerl;n ::l.f ~je.,d ,rnnon urldc~r 3, Ni els ·Christ.ian Petersen

en Erstatning pr',D 4" ,(j Kr. ])er tLll:e~lcJ.es iklce nenter af "Zr-
stntningsbeløbdYl8, da der ved disses ~18tsættel~e ~r La~et

Hensyn til, at Jer mu.1i8 vil li,m~1J~ Jæn;;er" '['id, indsn de

kr)m:lIer til Uclbetalinc.

l3e100e118 llll ue tales tiJ ~~je rfle, da hlll Lhnvernc i 'c';.e (mI'

fremoat Krav lin ~t fan. ,\I,del i disGe, '\?; da Panlesil(~(erlt(;(ldl

ikke skøn/Jes :1 t u.c1s,uLtes fnr ~;ioikl) ved ':>el'vi tlltPD':l (;Get.

r.;rs~atJlini:el1 l.<dredes med 2/3 of stfltl.;! ..nssen ,"g 1/3
uf H'llb'·,k Arntsf )rId."



Endelig lkrn.erkes , at naur de t i FredniI1Dsn. vnets Kendelse
lldtales, at Ejend HUDeneikke moa yuerli0ere bebYu;.:;es el l er ueplan-
tes pda en s[·wdan llcwde, at de tte efier lidvue ts Skøn kan v ~re
iiI HindGr f'lr Udsi~ten fra <len f'1rbiførende IJ81Jtlevej, og dc:ll'
ikice maa anbrinGes Skure, I\T::;ster, Fyld, Halmstakke eller i
det hele ta,;et llldretnin;er, Sl1mk3n hindre eller skemme
Udsigten fra Vejen, mua delte f 'rsLaas sQoledes, at der skal
indhontes 'rilladelse hns Nevnet f H'ud f Ir Anbringelsen af saa-
elanne IlldretnirJ~er.

De fredede Area ler vil v ,~re 1) t uds tykke 11;; matrikulere
s:erskil t.

Erstatningen findes at burde lldL'edes af 3tatskassen 'Jg
Hnlb'ek Amtsf ,nd hver med Halvdelen.

Da Overfrednin3sn~vnet iøvrigt kan tiltrnde det i
Kendelsen anf'Jrte, vil denne v--t:ru Dt s tauf·cs te med de af det f'lr-
anstaaende følCi:)Dde ~'IJdringeI'.

T h i b e s t e m m e s:
Den af FredningsnYjv,et f"r H'11bck Amtsraads1;reds den

3. Septe'nber 1946 afsa, te K(uJelse vedr.'Jrende T<'redning af en

Udsigt vest fnr rejen fra Lumsaas til 8lJ'ueløkke stadfl~stes med

-3-
Sagen er fnrelagt f0r I~erfredningsnevnet i Henhnld

til Naturfredningslnvens § 19, Stk. 3, hv lrh'Js den er itld-
anke~, af L\Jdsjerl,le B'lelsmand Laurits Peter ()lse~ 'le; B 'elsrnand

Niels Christian Petersen med Paastand nm højere ErstatninB'
(Jverfredningr:onJJvnet har den 6.Sept.,);nber 1947 bdsiC~i-::8t

Arealerne ng f'rhandlet med de i S8~en intere~ser8de Porter.
kmd nand Carl Børe;e IIunsen bem,.,rkede, a t huns Afkald

paa Erstatning ha\'de ti] FqrudseLnin/j ikke alene, 8t de \lvri.;e
Bjend,wlme blev fredet, men 0gsaa, 8t dette skete lld8n Erstat-
ning eller mld en ,ooanske rinGe !~rst8tning. Da nu de andre L lds-
e jel'e havde faaet tlLcendt bet,:rd (J liGe ~rs tatniLll;er, fremsatte
han Anm'dninL', 11m, at der 'gSGD m~J8tte bJive tilkendt ham .81'-

otatnin6 f·)r l!'rednin~en.
lJverfredningsn ,~vl1et mener ilcke at kunne im,'deknmme

denne Anm·Idning.
Med B 'els,n:md IJallrits -'eLer (,Jsen !)pn:.wedes Enii;:ted

nm, at FredninGen af Tlbtr.Nr. 13b indskrJ.:nkes til i,t HClfHtte
Areulet mellem '[",jen !)g Under':,nnten af den :JkrnflninG, d ,r
løber parallelt med 'lenne • lian erkL'rede sie; herofter til-
freds lIled den til kendte l~rstntnin8, 6. ()!)() Kr.

Med TI'elsl!l>..HlJ lJiels Cl1risti::m Pete:;:'sen (lpnc..f-ledes ~nig-
hed 1m, at Frednin~_en af Matr. ~:r. 3(J, 12g (lg 12h indskr,~nkes
til kun at ,'mfatte Are"Jlet mellem Vejen '8 et ;}ljrde parall elt
med Vejen paa Areulets r:oyd-østlige ~nde samt en Linie vid~re
mnd nlrd-ve~t i Flu~t ~ed d0t'e 3Lrde. Man enedes d8rhns
1m, at ~rstatningen fautsu::ttes til 6. \,U(J Kr.

Det bemerkes, nt don i Frednincsn!vnets Kendelse under
Nr. 3 a('førte Ejendnm ~~ntr.Nr. 12p retteliG sknl V,l're 1.1atr.
Nr. 12h.



P·ml Ar,dersen.
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de af det f0ranst8oenae'f~lgende Ændringer.
I Erstatning udbeta} es der B')elsm~md Laurits Pe ter

(,Isen IIAasbo", JJumsaas, (')g BIlelsmand lfiels Christian Pe te r-
sen hver 6.{)(;U Kr.

Erstatnin;en udredes af :::i Lntskassen 'u II )loæk Arntsfl)nd
\

hver med Halvdelen.
P. o. :"•
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk amt.

KENDELSE
ang. Udsigtsfredning i Lumsaas.

(afsagt 3/9 1946)

I Skrivelse af 15/4 1946 har Danmarks Naturfredningsfor-
ening foreslaaet en Udsigtsfredning med Hensyn til visse paa et med-
fulgt Maalebordsblad løseligt skitserede Omraader i l~msaas og Ebbe-
lykke, Højby Sogn, beliggende umiddelbart sydvest for den offentlige
Landevej gennem Lumsaas til Spidsen af Sjællands Odde.

Nævnet har besigtiget lokaliteterne og leonstateret, at
der fra den ovennævnte Vej paa en Strækning me 11em Lumsaas By og
Ebbelykke er en storslaaet og enestaaende Udsigt over det lavere
liggende Terræn og videre mod Vest og Nord over Sejerøbugten og
Sjællands Oddes yderste Spids. Paa en Strækning nærmest 1umsaas Byer
Udsigten ødelagt ved Bebyggelse, men mellem Ejendommene Matr.Nr.
13 e og 12 n Lumsaas er Bebyggelsen sae spredt, at der findes pas-
sende Aabninger, gennem hvilke Udsigten kan nydes fra Landevejen.

Da der er Fare for, at Udsigten ogsaa paa dette Stykke kan
bli ve ødelagt ved det omsiggribende Sommerhusby!,:geri,og da det skønne!
at være af væsentlig Betydning for Almenheden, at Udsigten bevares,
paalægges der nedennævnte Ejendomme følgende

~_~_!_~_!_!_~_!_l
Ejendommene maa ikke yderligere bebYbges eller beplantes

paa en Maade, der efter Nævnets Skøn kan v~re tilllinder for Udsigten
fr~ den forbiførende Landevej, og der maa ikke anbringes Skure,
Master, Fyld, Halmstakke eller i det hele Indretninger, som kan
hindre eller skæmme Udsigten fra Vejen.

De Ejendomme, der belægges med denne Servitut er følgende:
L

Matr. Nr. 13n Lumsaas, Højby Sogn, af Hartkorn 7 Skp. 2 Fdk
2 3/4 Alb. tilhørende Carl Børge Hensen, Servitutten er ikke til
Hinder for Bebyggelse paa den Del af Arealet, som ligger bagved
Naboparcellerne Matr.Nr. 13e, 13Q og 13c.

2.
Matr.Nr. l3b smsts., af Hartkorn 7 Skp. 3 Fdk. 2 ~ Alb.,

tilhørende laurits Peder Olsen.
3.

M3tr.Nr. 30 smsts. af Hartkorn l Sko 3 Fk. 26 Alb. M~tr.
Nr. l2g, srnsts. af Hartkorn aSk. 3 Fk. O 3/4 Alb. Matr.Nr. 12p smsts

af Hartkorn l Sko 2 Fk. 116 Alb. Landbrug i Forening med Mf'ltr.Nr.



Hans Hansen.
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12 k og 28 smsts., tilhørende Niels Christian Petersen.

Den paa Ejendom~en værende Bevaksning skal holdes saB lav,
at den efter Nævnets Skøn ikke er til Hinder for Udsigten.

Fra Frednineen undtages en Parcel paa ikke over 3000
Kvadratalen langs Skellet af den bebyggede Naboparcel Matr.Nr. 12 m.
Parcellens Bredde regnet fra Sydskellet af l? n mau i~ke overstige
?5 meter.

4.
Matr.Nr. 12 f smsts. af Hartkorn 3 Sko 3 Fk. 2~/z Alb.,

l.andbrug i Forening med Matr.Nr. 10 b, 10c, 12 i, 29 a og :~9 b,
tilhørende Hans Peter Hansen.

Fra Fredningen undteges en Parcel paa ca. 3500 Kvadrat-
alen langs Skellet til Naboparcellen Matr.Nr. 12 n, som er frasolgt
i Maj Maaned 1946 for 2000 Kr., uden at Handelen er end~lig berig-
tiget. Parcellens Bredde regnet fra Skellet maa ikke overstige
25 Meter.

Købmand Arnold Lynge, som ejer den bebyggede Parcel Mat~.
Nr. 12 m smsts., har overfor Nævnet erklæret sig villig til uden
Erstatning at holde Bevoksningen i den paa Ejendommen værende Have,
saa lav, at den efter N::evnetsSkøn ikke danner nDgen v:8sentlig HiIldring
for Udsigten.

Paataleretten til,,;:ommerNatu.rfredningsn,LVnetfor Holbæk
'Amt og Danmarks Naturfredningsforening enten i Forening eller hver for
sig.

Det bem~rkes, at Nævnet ikke har fundet Anledning til at
medinddrage Ejendommene Matr.t!r.20 og 2a EbbelykKe , som muligvis
omfattes af Naturfredningsforeningens Forslag, under Fredningen.

Ejerne af Ejendom~ene under l og 4, Carl ~ørge Hansen og
Hans Peter Hansen har frafaldet Erstatningskrav paa Betingelse af, at
Fredningen ogsaa gennemføres for de to andre Ejendomme, og der blivt
saaledes ikke Spørgsmaal om at tilkende dem Erstatning.

Der tilkendes Ejeren af den under 2 omhandlede Ejendom,.Matr.Nr. 13 b, Laurits Peter Olsen en Erstatning paa 6000 Kr., og
Ejeren af Ejendommen under 3, Niels Christian Petersen en Erstatning
paa 4000 Kr. Der tilkendes ikke Renter af Erstatningsbeløbene, da der
ved disses Fastsættelse er taget Hensyn til, at der mulig vil hengaa
længere Tid, inden de kommer til Udbetaling.

Beløbene udbetales til Ejerne, da Panthaverne ikke har
fremsat Krav om at faa Andel i disse, at da Pantsikkerheden ikke
skønnes at udsættes for Risiko ved Servi tutpaal,eget.

Erstatningen udredes med 2/3 af Statskassen og 1/3 af Ho]bæk
Amtsfond.

J. Sørensen. P. Larsen.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

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

REG. NR. jo 50
4300 Holbæk, den 2 0/ 5 1988.

~oclæQ~~lj
~r,C\f~og Naturstyrei!';<"!{l Fr.j. nr.18 o B /1987

Ved skrivelse af 12/11 1987 har fredningsafdelingen under

Vestsjællands amtskommune rettet henvendelse til nævnet i anled-

ning af, at Deres genbo, Børge Hansen, har klaget over, at De ikke

efterlever bestemmelserne i overfredningsnævnets kendelse af 29/11

tt 1947 med tillæg af 7/3 1950, hvorefter der på bl.a. Deres ejendom

matr.nr. 13 ~ Lumsås by, HØjby, ikke må ske yderligere bebyggelse

eller foretages beplantning på en måde, der efter nævnets skØn kan

være til hinder for udsigten fra landevejen (Odden-Lumsås) og i det

hele taget intet må anbringes på ejendommen, der kan hindre eller

skæmme denne udsigt.

Nævnet er påtaleberettiget i henhold til kendelsen.

Kopi af skrivelsen af 12/11 1987 fra Vestsjællands amtskommune

vedlægges.

Nævnet har den 6/5 1988 afholdt møde på Deres ejendom i over-

værelse af Dem, klageren Børge Hansen, samt repræsentanter for Vest-

e
ti
e

sjællands amtskommune, Trundholm kommune og Danmarks Naturfrednings-

forenings lokalkomite.

Området blev besigtiget, herunder det på Deres ejendom vest for

beboelsen opførte redskabshus og træbeplantning samme sted mod vejen

og mod naboejendommen matr.nr. 13 ~ og det på sidstnævnte ejendom i

1972 efter nævnets dispensation opfØrte nye stuehus.

Alle tilstedeværende havde lejlighed til at udtale sig.

Nævnet har eenstemmigt truffet følgende afgørelse:

Redskabsskuret og træskellet vinkelret på landevejen findes ikke

at være udsigtshæmmende og kan derfor tillades bibeholdt.

Miljøministeriet
SI<ov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. \:'03 l. ~

fLt --S\1
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Træbevoksningen umiddelbart op til landevejen og den bagved

liggende parallelle træbevoksning findes ikke udsigtshæmmende i en

sådan grad, at bevoksningen helt eller delvis bØr fjernes. Der er

herved lagt vægt på, at det ifølge den nævnte kendelse er udsigten

fra landevejen, der skal tilsikres, og at denne træbevoksnings længde

mod vejen er så relativ kort, at den ikke i sig selv hindrer udsigten

i nævneværdig grad.

Også disse træbevoksninger tillades herefter bibeholdt. •Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgØrelse inden 4 uger

fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages tiloverfredningsnævnet,

Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, af de i naturfredningslovens § 58 nævn- tt
te myndigheder.

SchiØnning.

Svend Chr. Due

Oddenvej 121

4500 Nykøbing Sj. e
e
e

e
I

.,
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VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

r ~
Fredningsnævnet for Vestsjæl-
lands amts nordlige frednings-
kreds
Sofievej 4
4300 Holbæk

'NOGAET
13 NOV. 1987

OMKT.HOLB.

L Dato' 1 2 NOV. 1987....1

Reference Sagsbehandler:

M. Berthelsen/ic
V. A. journalnummer:
8-70-52-5-343-1-1987

Amtskommunens fredningsafdeling er af gårdejer BØrge Hansen, BrØnshøj
Strandvej 2, 4500 Nykøbing Sjælland, blevet gjort opmærksom på, at
fredningsbestemmelserne ikke efterleves på hans genbo Svend Chr.
Dues ejendom matr.nr. 13 n Lumsås by, HØjby.

./ . Ejendommen ligger ca. 1 km vest for Lumsås, jfr. vedlagte kortudsnit,
og er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 29. november 1947
med tillægskendelse af 7. marts 1950 vedrØrende fredning af en udsigt
vest for vejen fra Lumsås til EbbelØkke.

Ifølge kendelsen må ejendommen ikke yderligere bebygges eller beplan-
tes på en måde, der efter fredningsnævnets skØn kan være til hinder
for udsigten fra den forbiførende landevej, og der må ikke anbringes
skure, master, fyld, halmstakke eller i det hele indretninger, som
kan hindre eller skæmme udsigten fra vejen.

Fredningsafdelingen har den 27. oktober 1987 besigtiget ejendommen
sammen med ejeren, hvor det blev konstateret, at der i haven vest for
beboelseshuset findes en træbeplantning, der kan være til hinder for--.......
udsigten, og at der her også er opført en redskabsbygning.

Ejeren Ønskede herefter sagen forelagt fredningsnævnet til afgørelse,

Alleen 15. 4180 Sorø
Postgiro 5036704
Telex 40116 I I . l.

Telefon 03632533
Mandag-torsdag 800 -16 00
Fredag 800 ·15 00

'" • .ø _ t, ...,

Alle sknvelser bedes stilet til Vestsjællands Amts-
kommune med angivelse af V A Journalnummer
- Ikke til personer

• J ,. •
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idet det kun er over en ganske kort vejstrækning, at træerne er i
udsigten, at denne udsigt iøvrigt er blevet begrænset ved tilladelse
til opførelse af et nyt stuehus i 1972 på naboejendommen mod vest
matr.nr. 13 ~ smst. (Fr. j.nr. 361 B/1972), og at haven vil blive
væsentligt forringet ved en fældning af træerne.

Genpart af denne skrivelse er sendt til:
Svend Chr. Due, "SolhØj", Oddenvej 121, 4500 NykØbing Sjælland.

hilsen

Peer Holstein /

,----------------=----------_ ....._._-
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l'Fredningsnævnet for Vestsj æliands Amt '~fE~5\1~.. hs-(). V'Ol'

Trundholm kommune
Teknisk Forvaltning
Nyvej 22
4573 Højby

Modtll.g-et i Fredningsnævnet
Skov- O" '\ral,u1 :n·,~~l-førl Vestsjællands Amt

Bøllingsvej 8
= 2 AUG. 20Q6 4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57612216

Journal nr. F 49/06
Deres J.nr. 591782/6062-127
Vestsjællands Amt
j.nr. 8-70-51-80-343-1030-2006

Den 1. august 2006'. Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har
kommunen for ejeren Lise Nielsen anmodet om nævnets tilladelse til opfø-
relse af udhus på ejendommen matr. nr. 12 m Lumsås By, Højby, beliggende
Oddenvej 127.

I slaivelse af 21. juni 2006 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø udtalt:

"Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af29. novem-
ber 1947 vedrørende fredning af en udsigt vest for vejen fra Lumsås til Eb-

. beløkke.

Overfredningsnævnet bemærker, at når det i fredQ.iIllisnævnets kendelse ud-
tales, at ejendommene ikke må yderligere bebygges eller beplantes på en så-
dan måde, at dette efter nævnets skøn kan væn; tIl hinder for udsigten fra
den forbiførende landevej, og der ikke må anbringes skure, master, fyld,
halmstakke eller i det hele taget indretninger s0!1?-kan ?indre eller skæmme
udsigten fra vejen, må dette forstås således, at der ~~~.l.indhentes tilladelse
hos nævnet forud for anbringelsen af sådanne i~q~~t.n;in~er.

Udhuset er på 29 m2 og udføres med ydervægge beklædt med stålplader og
tagdækning med teglprofil i stål. .. , .

\ • I. \.,

Udhuset opføres bag eksisterende bebyggelse på eje~dommen i forhold til
landevejen. , "

, .
Amtet finder herefter, at opførelse af udhuset som ansøgt ikke vil være i
strid med fredningens formål, da det ikke anses for at hindre eller skæmme
udsigten fra landevejen".

'. ,I .•

Det fremgår af Trundholm kommunes skrivelse af 10. maj 2006, at kommu-
nen vil kunne godkende projektet efter den øv~i.~.~~ovgivning, som kommu-
nalbestyrelsen skal påse overholdelsen af.



l' Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri anses under hensyn til dets placering bag eksisterende
bebyggelse på ejendommen ikke at være i strid med Overfredningsnævnets
kendelse af29. november 1947. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1 opførelse af udhuset med den angivne beliggen-
hed, når der anvendes materialer, 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 hver-
dag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet. "
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

l , l h

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-
krævning 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

/1/uL~,~%~,
Merete Nielsen

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt elle'r delvis medhold i
""-;;,7

~/i

/:;;':Ø;~'
Fle~1 i/g ørgensen

(, ,
, I
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http://www.nkn.dk
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