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OVERFREDNINGSNÆVNET>



Ål' 1956, den 16. januar, afsagde overfredningsn':Dvnet på grund.lag
af tnundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sacen nr. 1186 vedrørende fredning af arealer ved Høve Str~de.

I den af fredningsn~vnet for Holbæk amt den 9/10 1954 afsagte
kendelse hedder det:

"Da det skønnes af stor betydning for bevarelse af Høve Strædes
t1'In-mesteomgi vel ser for eftertiden bestemmes:
l) mr.l.tr.nr. 2e, 2br og 2bt Høve by, Asnæs sogn, tilhørendl; parcellist

Anders P. Andersen,
2) mutr. nr. 2s, 8p og 8bx tilhørende gfirdejer Juns Larsen,
3) ma,tr. nr. 2bf ibd., tilhørende gårdejer Oluf Andersen og
4) matr. nr. 8a, 22a og 8q ibd., tilhørende gårdejer Joachim Larsen
bar fredes i overensstemmelse med de af ejerne afgivne tilbud. Af
(jrstatningen til ejerne henholdsvis l) 500 kr. 2) 500 kr. 3) 5000 kr.
Ub 4) 500 kr. udreder Asnæs sogner~d 2000 kr. af erstatnin~en til
curdejer Oluf Andersen, medens de øvrige beløb udredes af statskassen
()g Hol b::ekamtsfond hver med halvdelen. Der er ikke fra panthuvern':::Js
side stillet krav om andel i erstatningsbeløbene, som derfor vil være
at udbetale til ejerne."

Og i en af n::evnetden 2. november 1954 afsagt kendelse hedder det:
"Da det skønnes af stor betydning for bevarelsen af Høve Stræc3es

cm gi velser for efte rtiden
b e s t e m m e s :

mutT. TIT. 2a, 2v Høve by, Asn:.essogn, tilhørende lærer Tar.;eTudvLd
0<.:: :Høve Friskole bør fredes i overensstemmelse med dc.:taf ejerne Q.f-
;::'i vn o til bud.

I ers tatninr.;udredes til ej erne 500 kr. , hvilket bel"\:;udred es ':1.1'
;..)"::;atsk13.ssenog Holbæk runtsfond hver med halvd.elen. Der er ikke fra

_; I'" L''1avernesside stillet krav om andel i erstatningsbell?\b\~t,som
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2.
derofter vil være at udbetale til ejerne."

Do i fredningsn~vnets kendelser omtalte fredningstilbuct indeholoes
':" eJe n:'Brv'"erendekendelse i afskrift vedhæftede 5 dokla.rationer vedr'øren-

L) mG.tr'. nr. 2e, 2br 0f:~ 2bt Høve by, Asnlls BQgn,tilhørende parcellist
Andors Pe Andersen; Høve,

nro 2s, 8p og Bbx smstds., tilhørende gårJejer Jens Larsen,

e
e
e

nr. 2bf smstds., tilhørende gårdejer Oluf Andersen, Høve,
nr. Ba, 22a og 8q smstds., tilhørende gårdejer Joachim Larsen,
og
nr. 2a og 2v smstds., tilh~rende lærer Taee Tudvad og Høve

FriFkole.
Kendelserne er i medfør af naturfredningslovens § 19, stk. 3, for8-

l!J{;t overfr~;dningsn'llvnet, som den 3/5 1955 har' besigtig.et de pågældende
n:rGuler og fo rhandl et med de i sagen interesserede.

Det fremgår af sagen, at Asnæs sogneråd har vedtaget at yde det i
l~endt:lsen n'~vnte tilskud på 2000 kr. til fredIlingserstatningen, fordi
gånlwj er' Oluf Andersen har tilladt sognerådet a.t oprette en branddam
m8d tilh0rende vej p3 det hum tilh~rende areal.

Da overfredningsn~vnet kan tiltræde det i kendelse~ne anførte, vil
disso v~re at stadfæste. Et kort nr. Bo. 112 visende grænserne for de
~'redi3de arealer er vedhnftet nærv:erende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
D~ af fredningsn~vnet for Holb~k amt den 9/10 og 2/11 1954 afsafte

~Gndelser vil v~re at stadfæste.
I erstatning udba~s føleende beløb:

l) parcellist Anders P. Andersen, Høve pr. Aanæs............ 500 kr.
2) g~rdejer Jens Larsen, H~ve pr. Asn~s ••••••••••••••••••••• 500"
3) gårdejer Oluf Andersen, Hove pr. Asnæs••••••••••••••••••• 5000 "
t1.) g:3rdejer Joachim Larsen, Høve pr. Asn~s •••••••••••••••••• 500"
5) l"Brcr Tage Tudvad og Høve I!'riskole, Høve pr. Asn::es....... 500"

Til de under 1)-4) nævnte beløb kommer rente 4'/2% p.a. fra 9. okto-
ber 1954, til betaling sker, og til det under 5) n~vnte beløb 4'/2% p.
tio fra 2. november 1954, til betaling sker.

Af erstatningsudgiften, iaIt 7000 kr. med renter, udredes 2000 kro

;.~:l ffi8.tr.
Høve,

3) mat:!.' •

4) mutr.
Høvl?,,

5) matr.



af Asn~R sognerad, medenes resten udredes af statskassen og Holbæk
Hlll t r::; fond , hver med halvdelen.

Udskriftens rigtighed
bekr~ftes.

~.

U~
F. Gra1;8

overfredningsn~vnets sekrGt~r
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REG. HR. d. J ~ 7
Mtr. nr. 2e, 2br og 2bt

Høve by, Asn~s sogn A ~ m e l d e r :
Haturtredningan~vnet for Holbæk amtc

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 715 1937, § 33.

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 2e, 2br og 2bt Høve by,
Asn'Bs sogn, parcellist Anders P. Andersen, pål1lgger h8x'ved med bindE;n-
de virh~ing for mig og efterfølgende ejere ejendommen nedenn~vnte
forpligtelser for at bevare landskabets nUVErende karakter og for at
~ikre Høve Str~des nærmeste omgivelser tor eftertiden:

l. Ejendommens jorder skal stedse henligge som lan1brugsjord og
bonyttes som s~dan. Der må ingensinde på arealerne anbringes boder
udsalgssta1er, lysthuse, sommerhuse, transformatorstationer, beboeises-
vogne eller andet, som virker skæmmande tor omgivelserne, aller plantes
h~je trDGr, der kan virke udsigte~del~ggende.

2. Ejendommens jorder m~ ingensinde udstykkes til s0mmerhusb8bye-
eelse eller anden form for boligbebyggelse.

Ejeren er til enhver tid. berettiget til a.t foretage de nybygninger,
tilbygninger eller ombygninger, Bom efter bans sk~n er nødvondiGe for
en hensigtsm~ssig drift af ejendommen, og har~onerer med den allerede
eksistCJrende bebyggelse.

,B'or p8.taeels en af ovenn'l3vnte fcrpligtelee mo dt'1eer j ee kr. 500 ecm-
nem naturfredningsn~vnet.

Påtaleretten ifølge n~rv~rende dokument tilkommer Naturfrednings-
nævnet for Holbæk amt og Danmarks Haturfredningsforening hver for sig
eller i forening.

Jec er enig i, at nær~~rende dekument tinglyses på min fornævnte
ejendom doe u~en udgift for mig, idet der m.h.t. servitutter oe byrder
henvises til ejendommens blad i tiugbogen.

H ø ve, den 9/10 1954.
Peter Andersen

Godkendes i h.t. kendelse at dags dato
Naturfredningsn'l3vuet for Holbæk amtsrådskreds, den 9/10 1954.

B ~ r e n t s e n
BO[jEres foreløbig tinglyst sørn tutstittende på ma tr. nr. 2e, 2br

af. 2bt Høve by, Asnæs sogn, og 1ndtCJ~t i tingbogen med frist til li?
1955 til fremskaffelse af l) overtredningsn93vnets godkendelse jfr.
naturfr0dningslovens § 19 stk. , og 2) berigtigelse af adkomstmanc.cl
v8dr. matr. nr. 2br og 2bt.

Naturfredningsn~vnet for Holbæk amt, den 22/10 1954.
Bærenteen

Indført i dagbogen for Nykøbln€ Sj'l311.købstad oG Dragsholm birk
den 25. okt. 1954. Tinglfst, foreløbig indført med frist til 1/71955 til fremskaffelse a overtredningsn~vuets godkendelse og f.s.
v. ang. 2br og 2bt tillige til berigtigelse af adkomstmancel.
Ha'turfredningsn'l1vuets kendelee at 9710 1954 forevi st.

nam
Landbrugsministeriet (statens jordlovsudvalg) tiltnder som adkomst·,
h,.lverf. s.v. ang. matr. nl'. 2br og 2bt Høve by, Asnæs sogn, for-
i-trlståendefredningso verenskoms~.

For landbrugsministeriet ifølge bemyndigelse
STATENS JORDLOVSUDVA~, den 2. jan. 1956.

P·E?· b~·
r. FE?~sborg
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Nr. 2.

Mu+~" 11-r. 0~ 8p 8bxv.l. _ • _ (_ ;:, , ,

~l(~ ve by, Asn'lls so gn. A n m e l d e r :
Naturfredningsn~vnet for Holb~k
amt.

Uden stempel og gebyr i h.
t. lov nr. 140 af 715 1937,
§ 33.

l]nd 8 rtegnedc (~jer' af ej endommen matr. nr. 2s, ep, 8bx Høve by,
Af':; 11 w'; r:'C'~;n;gdr. Jens Larsen p81.:egger· herved med bindende virkning for
mie: (\tj eftcrf'0lgende ejere ejendommen nedenn':evnte forpligtelser for
<.J.t bE;vc.J,:~·elandskabets nuv:erende karakter og for at sikre H0ve Strædes
nænnnste o:nl~;ivel ser for eftertiden:

10 Ej undommens jorder sk(j.l stedse henligge som landbrugsjord og
bcmyt-cufJ som sådan. Der må ingensinde på arealerne anbringos boder,
udsulgs8t~der, lysthuset sommerhuse, transformatorstationer, beboelses-
vogn(-;;c~Jl eI' undet, som virker skl!ltmende for omgivelserne, eller plantes
høje trEor, der kan virke udo1gtsødel~ggende.

20 I:'! cmclommensjorder må ingensinde udstykkes til sommerhusbebyggel-
se tJ1ler allCdm form for boligbebyggelse.

Ejeren er til enhver tid berettiget til at foretage de nybygninger,
til bygYlL":lC8l'eller cmbygninger, som efter hans skøn er nødvendige fo r
en :_,:;:.::::,,:.,~-J,,;:J'essigdrift af ejendommen, og he.rmor'erer med den allerede
oksif::3L,;onmc1ebebyggelse.

JoC, f'orteholder mig elleI- fremtidige ejere ret til fra min fornæv:'
t(; ej enf~om at udstykke en mindre byggegrund og bebygge den med et almin~-
deliet bobo81seshus på 11/2 etage.

l!lor p}ltagelsen af ovennl!vnte terpligtelse modtage):' jeg kr. 500 cen-
n8m natu:r:fr8dningsn'J3vnet.

J:l;~italere tten i f .?lIge n:Erværende dokument tilkommer Naturfrcdnines-
nævnut fol' Holb:ek amt og Danmarks Naturtredningeforoning hver for sig
~ller i forening.

J" eL:' er enig i t at nærv~rel'1de dokument tin["lysee på min fornævnte
c-;jendom dog uden udgift for mig, idet der m.h. t. servitutter og byrder
henvi8~8 til ejendommens blad 1 tlngboeen.

H ø ve, den 9/10 1954.
Je!ls Larsen

G00kenuos i.h.t. kendelse at d~gs dato
~\~:::1turfredningsn'Evnet for Holbæk amtsr~dskrods, den 9/10 1954

:B~rentBcn
Bo;-~rt:s f<ireløbigt tinglyst !ervi tutstiftend e pl'i matr. nr. 2s,

ep o~ 8b~ H~ve by, Asnæs sogn, og 1ndf~rt i tingbogen med frist til
1/'7 1955 til fremskaffelse af l) overfradningsn"vnets godkendelse jfr.
naturfredningslovens § 19, stk. 3 og 2) berigtigelse af adkomstmangel
vedr. matr. nr. 8bx.

Na-;;urfredningsnl!vnet for Holb~k amt, den 22/10 1954.
frerentsen

Incl.fCJl't i dagbogen for Nykøbing Sj~ll. købstad og Dragsholm birk
den ~5. okt. 1954. Tingl~8t, foreløbig indført med frist til 1/7
1955 til fremskaffelse af overtredningsn'EY'nets godkendelse og
L ,'..i. v. ang. 8bx tillige til berigtigelse tl:t adkomstmangel.

~r(j,~l1x'fredningsnJlvnets kendelse af 9/10 1954 forevist.
navn



Nr. 3.
Matr. nr. 2bf

Ejve by, Asnæs sogn. A n m e l d e r :
Naturtredningsn~vnet for Holbæk amt.

Uden stempel og gebyr i h.
t. lov nr. 140 af 715 1937,
§ 33.

Undertegnede ejer at ejendommen matr. nr. 2bf Høve by, Asn'i!ssogn,
cer. Oluf Andersen, Asn~3, på1~ggcr herved med bindende virkning for
mi~ 0~ efterfølgende ejere ejendommen nedenn~vntc forpligtelser fnr
at bt:vure landskabets nunrende karakter og tor o:t sikre Høve Str33des
n~rmesto oægivelser for eftertiden:

l~ Bjondommcns jorder ska~ stedse henligge 80m landbrugsjord og
tenyttes som sådan. Der m~ ingensinoe p~ arealerne anbringes boder,
uasalcsstader, lysthuse, sommerhuse, transformatorstationer, beboelsps-
vogne eller andet, som virker sk~mmende for omgivelserne, eller plan-
tes h~je trner, der kan virke udsigtsodel~ggende.

2. Ejendommens jorder må ingensinde udstykkes til sommerhusbebyg-
gelse eller anden form for boligbebyggelse.

Jeg forbeholder mig dog ret til at s~lge en byggegrund langs vejen
til Veddinee Bakker beliggende mellem matr. nr. 2bn og den allerede
til lQgerekspedient Axel Nielsen solgte grund (2bu). N~rv~rende dekla-
ration ur ikke til hinder for, at der på fornævnte byggegrund opføres
en enkelt beboelsesbygning i 1'/2 beboelseslae. JeC forbeholder mig
ligeledes ret til vest for for~æYnte byegegrund (2bu) at bibeholde
de te)mindre huse, som jeg udlejer til sommerhusbeboelse. Jeg forplig-
ter' mig deg til at cimeive sidetnllvnte 2 sClmmerhuse med en beplantninE
efter n D'mets n:Sl'merean vi snlng, s~ledes at sommerhusene ikke virker
skBmmonde i l~ndskabet. Jeg meddeler samtidig tilladelse til, at Asn~s
kommune på e jendommen uden yderligere erstatning har ret til at opret-
te en brtJ.llddam med tilhøren do ve j.

Por p:ltageloen af ovenn.~V'!1teforpligtelse motJt:".f.:erjee; kr.5000 gen-
nom n'j,turfredningSlYEvnet.

P åtaleretten ifølge nllrnrencle dokulDent tilkommer naturfrednines-
n~vnet for Holb~k amt og Dnnmarke Haturfredningsforening hver fer sig
eller i forening.

J og er enig i, at n:ErV'"..arenrledokum9ltt tinglyses p~ min forn'.Bvnte
ejendom dDB uden udgift for mig, idet der m.h.t. nervitutter og byrder
henviAes til ejendommens blad 1 t~ngbo~en.H G ve. den 9/10 1954.Oluf Andersen

Godkendes i h.t. kendelse af dags dato
Naturfredning~n~vnet for Hclb~k omtsr8dskreds,den 9/10 J~5~

! ~ r e n t s e n
Beg13l'(;Sforeløbigt tinglyst BørVi iiutstiftendc på mat y.• nr. 2bi' Høve
by, A8n~s sogn, og forel~bigt lndf0rt i tingbogen med frist til 1/7
1955 til fremskaff~lse af overfredn1ngsn'IlYnets godkendelse:l.

Naturfredningsa~vnet tor Holb~k amt, den 22/10 1954.
B~rentsen

Indf0rt i dagboeen for Nyk.-:,bingSj"llll. k~bstad og Dragsholm bil"k
OP~ 25. okt. 1954. Tinglyst, foreløbig indf.ørt med frist til 1/7 1955
til f_ ,_»101Z"8ffelse af overfredningan'B\Tncts godkendelse.
Ha turf'redningsnBvnets kendelse t.lf 9/10 1954 forevi st.

navn



Matr. nro Sa, 22a, 29, 8q
H3ve by, Asn:Bs sogn.

Nr. h

A n m e l d e r :
Natur-fredningsn''Cvnet for Hol b1lk amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 775 1937, § 33

Undertegnede ejer af ejendommen matr. n!'. Sa, 22u, 29, Sq H0ve
by, Asn.DS fJOb'"].'!, f:dr. Joachim Larsen, Høve, pål:Bgger herved med t'in-
d(,nl1e virlming for mie; og efterf01gende ej ere ejendommen Sn og 22a
:3amt 8q nedenn':evnte forpligtelser fOT at bevare landskabuts nuværen-
\1,; karakt0r og for at sikre Høve Strædes n13rmeste 0mgivclser fer
E:~ftE:l'ti den:

L r~;jondoIDlHms jorder i en br'IllLmeaf 400 meter ~st for stl"::Bdet
f::'J~al stedse henlig2;e som landbr'ugsjord og benyttes st)m sådan. Der
mu ingr::nf3inc.G Pf3. areal erne an bI'inges boder, udsalgsstnder, lysthuSG,
sommel'huse, transformatorstationer, beboelsesvogne elI er unde t, SOlL
vi.rker skBmrnendc for omgivelserne, eller plantes h'0je træer, der kan
vi.r·ko udsigtsødelBggende.

2. Ej8ndommens jorder m:~ ingensinde udst;rkkes til f;lommerhusb8byg-
gelsE:: (:;ller and en form for boligbebyggelse.

Ej Gren er til enhver t id berettig~t til at foretage de nybygnin-
g8r, t LIbygninger eller ombygninger, som efter hans skøn er n.."Jdven-
digc; for en hensigtsmBssig drift af ejcndomrr.en, og hannonerer med den
allerede eksisterende bebygcelse.

J eg JorbGholder mig l::ller efterfnlgende ejere ret til fra min for-
n:tVc.l"Ij8 ejendom at udstykke en mindro byggegrund umiddelbart ved det
eksisterende hus i strædet og at bebygge denne grund med et almindo-
ligt oeboelsGshus pt:l 11/2 beboelseslag. Jeg og eftorf"llgende ejere for-
beholdor OG endvidere at udstykke bygGeglunde i passonde st.)rrelse
lil:r..gs "MøllostrBc1 elt, dog at bygninge:r her kun m~ anvendes til hel-
i1!'sbeboolse og skal V33re på h0jSt 11/2 beboelseslag.

For P~l Gagel sen af ovennævnte forpligtel se modtaf,er j eg kr. 500
i!.snnem ml tnr fredningsn'Evne t.

r'il tal ere tten if:;llge u':Brv-erende dokument tilkommer na turfredn-ings-
n"Bvuet fo r' Hol b-x;kamt og Danmar'ks Natur-fredningsforening hver for big
ull el' i fo rening.

Jeg er enig i, at n~rværende dokument tinglyses p~ min fOrn~TIlte
ejendom dog uden udeift for mig, idet der m.h.t. servitutter og
llyr-der henvi ses til e j endommens blad i tingbogen.

H 0 ve, den 9/10 1954.
Joachim Larsen

Godkendes i henhold til kendelse af dags dato.
lTatur'fredningsnnvnet for Holb-x:k amtsrådskreds, den 9/10 1954

B ~ r e n t s e n
Legures foreløbig tinglyst servitutstiftende p~ matr. nr. 8a, 22a,

OG 8q l-L"ve by v Asn$s sogn, og indf~rt i tingboeen med frist til 1/7
1955 til fremska.ffelse af l) overfredningsnllvnets G0dkendelse jfr.
lJGitUl'f'Tedningslovens § 19, stk. 3, og 2) berigtigelse af adkomstmangel
vedr. matr. nr. 8q.

NGiturf~'odningsnævnet for Rolb~k amt, don 22/10 1954.
Bærentsen

Indfort i dagboe;on for Nykøbing Sjnll. kobstad og Dragsholm birk
dEm 25. okt. 1954. Tinglyst, foreløbig indført med frist til 1/7 1955
'cj l frcillskaff8ls e af overfredningsn13vnets godkendelse og til berig-
I. I ",,)lse af ndkolIlstmangel vedr. 8q.

Natl,[ rt'rpoT1j ngsn13vnets kendelse af 9/10 1954 forovist.
navn



I 5061 25. okt. 1954. (, I

A n m.e l d c r:
Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt.

Uden stempel og ~obyr i·h.t;
lov nr. 140 nf 7/5 1937,§33.

Undertegnede ejor af ejendommen mtr.nr. 20, 2br oe 2bt
Høve by, Asnæs sogn pa.rvelliet ADdereP. AnderOGll

p~lægger llorved me·dbindende vi!kning for mig og ofterfølgende ejere
ejendommen nedennævnte forpligtelser for nt bevare landskabets nuvæ-
rende karakter og for ~t sikro Høve Strædcs nærmeste omgivolser for
o ftcrtiden:

l. EjondommonB jorder skal stedse henligge som lnndbrugsjord og
benyttes som sådetn.Der.må ingenninde på arealerne anbringes boder, ud-
salgsstndor, .lysthusc,. sommerhuse,. transformntorstntioner, beboelse s-
vogne eller andet, som virker skæmmonde for omgivelserne, eller plan-
tes høje træer,. dor kan virke udsigtsødelæggendo.

2. Ejendommens jorder må ingensinde udstykkes til sommerhunbebyg-
gelse oller etnden form for boligbebyggelso.

Ejoren er til enhver tid berettiget til at foretnge de nybyg-
ninger, t ilbygningar eller ombygninger, som efter hans skøn er nød-
vendige for on hensigtsmæssig drift nf ejendommen, og harmonerer mod
den allerede eksisterende bebyggelse

Mo&l 28, 2br oe 2bt"r..nr.
~øvo by, Asnæs sogn.

r
i-
l'

r
(,

I,
I
I-

modtaGer
Får påt~gclsen uf ovennævnte forpligtclno ~ jeg ~~~

kr. ~WC,.... gennem nl.turfrodningsnrevnet.
Påtalerotten ifølge nærværende dokument tilkommer Nnturlrcdnings-

nævnet for Holbæk Amt og Dnnmn.rlcsNnturfredningsforcning hver for sig
eller i forening •.

Jog er enig i, at nærværendo dokument tinglyses på min fornævnto
ojendom dog uden udgift for mig, idot der m.h.t. ~~, servitut-
tor og byrder henvises til ejendommons.bl~d i tingbO~on.

H'ø v 0, den 9 ,0 19 4
Peter Andersen

d i h. t. kendelse a.:f daeo da.toG o d k o n e St 9 10 1954Naturfrodningsnævnot for Holbæk Amtsrådskrods,. den /

e
l
I

B æ r c n t s c n.



Deemres.foreløbig tinglyst servitutstiften:1e pa mtr~ltt'. 2e, 2br og
2 bt Høveby, Aanmesogn, og irxlført i tinzbogen med frist til 1/1 1955
til fl-emskaffelsa af l) overfrednlngsnmvnets godkendelse 3fr. naturfrednings-
lovens 119 stk.3 og 2) berigtigelse af adkomstmar1gel"edr. mtr.nr. 2 br og
2 bt.

, den 22/10 1954
Bærenteen.

Indført i d38bogon for Nykøbing Sjltll. ltøbstad og Draasholm BiTI, den
25. ok~. 1954. Tinglyst, foreløbig indført med frist til 1/7 1955 til from-
sknffeloe af ovørfredningsnmvnets godkendelse og f.ø.v. ang. 2br. og 2 bt
tillige til berigtigelse af adkometmangel.
Naturfre<1ningsnaNl1etskendelse a.f 9/10 1954 forevist.

Frits Jensen kat. / Holst.Paulsøn.
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5062 25. okt. 1954
Mtr.nr. 28, Bp •• 8bx

Høve by, Asnæs sogn.
A n m.e l d c r:

Nnturfredningsnævnct for Holbæk Amt.
,

Uden stempel og ~ebyr i·h.t~
lov nr. 140 nf 7/5 1937,§33.

Undertegnede ejer O-f ejendommen mtr.nr. 2s, av, Ob:~
Høve by,. Asnæs sogn adr. Jens Lorsen
pålægger ~orved med bin~ende virkning for mig og efterfølgende ejere
ejendommon nedennævnte forpligtelser for ::et bevo.re lo.ndskabets nuvæ-
rende karnkter og for at sikro Høve Stræde s nærme ste omgivelser for
eftertiden:

l. Ejondemmen~ jorder skal stedse henligge som landbrugsjord og
benyttes som sådp.n. Der m~ ingen:Jinde pli arealerne anbringes boder, ud-
snlgsstndor, lysthuse ,.sommerhuse" trunsformntorstn.tioner, beboolse s-
vogne eller n.ndet, som virker skæmmende for omgivelserne, ellor pla.n-
tes høje træer" del' ko.n virleo udsigtsødclæggondc.

2. Ejendommens jorder må ingensinde ud stylckes til sommerhusbebyg-
gelse olIer anden form for boligbebygf,else.

Ejeren er til enhver tid berettiget til at foretngo de nybyg-
ninger, tilbygninger ellor ombygninger, som efter hans skøn er nød-
vendige for en hensigtsmæssig drift nf ejendommon, og hnrmonerer med
den ~llerede eksisterende bebygge Iso

Jec; forbeholder mis ollor frellt1dige ejere ret til fru mi.' for-
nu.'Vnto ojemom at ud 9tyld{o en mindre bYfzegrund og bøbYGGoden med et

alninJeligt beboelsaohus pa li etaGo.

m.odtu"crFor påtngelsen uf ovennævnte forpligteIso HU Jeg JLl~~t
kr.500.. gennem n~turfredningsnævnot.

Påto.loretton ifølge nærvære ndc doku~e nt tilkommer Nnturfrednings-
nævnet for Holbæk Amt og Dnn~~rks Nnturfrcdningsforoning hver for sig
eller 1 foroning.

Jog Ol' enig i, nt nærværendo dokument ti~glyses på min fornævnto
ejendom dog uden udgift for mig, idet der m.h.t.xp:i)IJ'i'QJitlt,sorvitut-
tor og byrder henviso s til e jendommons. bInd i tingbogon.

H' ø v 0, den 9 /10 1954
Jens Lnrsen.

G o d k o n d a Bl i h.t. kendelse af dllBs dato
Nnturfrodningsnmvnet for Holbæk Amtsrådskreds, den 9 /10 1954

B re r c n t s c n.
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BegrorCBforeløbig tinalyst sarvitutstlftendø p~ mtr.nr~ 2st Bp og 8bx
Høve by, AsniJs sogn, or.; indført 1. tlnebor;en med trist tU 1/7 1955 til frem-
. skaffelse .af l) overfredningsnrevnots godkendelse D:tr. naturfredningslovens
§ 19, stk. , og 2) berigtigelse af adkomstmange1vedr. mtr.nr. Bbx

, den 22/10 1954

Bærentsen.

•
Indført.:I. dagbogen for Nykøbing S3æll. Købstad og Dragsholm Birk den

2~. okt. 1954. Tinglyst, for61øb:l.g Ja d friet til 1/7 1955 til fremskaffelse
af ovorfredningornavnets godkendelse og f.s.v. ang. 8 bx tl1118e til beri.,. .
tige1se af adkomstmangel•
l'fnturfredn1!lZsnrevnets kendelse e:l 9/10 1954 forovtot.

Frits JenPJSrVMolet. Paulaen.
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5063 25. okt. 1954 r \ '

Mtr ..nr.2 bf
Høve by. Asnæs sogn.

A n m,o l d c r:
Naturfredningsnævnot for Holbæk Amt.

Uden stempel og ~obyr i·h.t;
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

Undortegnede c jer [tf c jondommon mtr .nr. 2bf
Høve by., Asnæs sogn gdr. Oluf Anderoe;l, Asnms
pålæggor herved med bindende virkning for mig og ofterfølgende ejere
ejendommon nedennævnte forpligtelser for nt bevare lnndsknbets nuvæ-
ronde kornktor og for at sikre Høve Strædos nærmeste omgivelser for
eftertidens

l. Ejondommen~ jorder skal stedso henligge som lnndbrugsjord og
benyttes som sådQ,n. Dor må ingensinde pli arealerne anbringes bodor, ud-. ,

sulgsstndor, lystbuse " sommerhuse" trnnsformittorsto.tioner, bebool ses-
vogne eller ondet, som v~rker skæmmende for omgivelserne, olIer plnn-
tes høje træer" der kun virke udsigtsødolæggendo.

2. Ejendommens jorder må ingensinde ud stykkes til sommcrhunbcbyg-
gelee oller anden form for boligbebyggelse.

ninger.
vondige for cn

eller ombygninger, som efter hans skøn or nød-
mæssig drift uf ejendommen, og harmonorer med

Jeg forbeholder miG dog ret til at eml8e cn bygeegrurxl lllngs vojoD til
Vedclingo bakker beliGgende mellem mtr.nr. 2bn og den alleredo til lagerckape ••
cltent AXel Nielsen solete grund (2bu). Norværende deklaration er ikke til hin-
der for, at der pA.'forhlBV'nte byggegrund opføres en enltelt beboolsesbygnirJ6 i li
.Dø beboalseslal. Jeg forbeholder mie l~ lede s ret til ve at for forncwnte
byggeerund (2bu) nt b'b~holde de to mindre huse, som jeg udlejer til sommer-
hU3beboelse. Jeg forpligter mig tOg til at 'Omciva EJid, etnmvnte 2 sommerhuse Ile(
en beplantning efter nrJVnets nærmere anvisning. såledos at somr;,erhusene ikke
virker sltæmmende1 landskabet. J~~ mddeler DamtidiG tillndelæ til. at Asnm:J
kommunepa ejendommon uden ,derl1gere erstatninG har ret til a.t oprette en
branddam mad tilhørende vej •

modtW:~9rFor pA.to.gelson af ovennævnto forpligtoloo ~Jeg m~~~
kr.5000,- gennem nnturfrcdningsnævnet.

Påtaloretton ifølge nærværende dokument tilkommer Nuturfrodnings-
nævnet for Holbæk Amt og Dnnmarks Nnturfrcdningsforoning hvor far sig
eller 1 forening.

Jog er enig i, ut nærværonde dokument ti~lyses på min fornævnto
Qjendom dog udan udgift for mig, idet dor m.h.t. FXX'i'Q'I"". sorvitut-
ter og byrder henvisos til ejendommons.blnd i tingbogon.

Ir ~) y e I. den 9/10 1954
OlU:l: Andersen

G o d k a n d o s: i h. t. kendelæ af dags dato
Nnturfredningsnævnot for Holbæk Amtsrådskreds,. den 9/10 1954

B æ r o n t s c n.



. .Besæres foniøbigt tirulyst servitutst~ftende pfl. mtr.nr. 2 bf Høve by, Asnæs
tltgnt og foreløbigt indført i tinebogen med frist til 1/7 1955 til fremskaffelse
af overfredningsnævnets godkendelse.

, den 22/10 1954
Bærentsen.

Irrlført i dagbog(!n for Nykøbing Sjæl1. købstad DC Dranoholm Birk den 25.
okt. 1954. Tillfllyst. foroløbig il'J!ført med :friet til 1/7 1955 til fremskaffelse
a.f overfrednil18snævnots godkendelse.
NatUl'fredningenrovnet EJ kend else af 9/10 1954 forovist.

Friie Jensen/ Halet. Pnuloen.
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25. okt. 1954
Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

BesllllJnc··
rorrnullr

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

8a. 226" 29..8q
Høve bYt Asnæs sogn.

, A n m.e l d c r:
Nnturfrodningsnævnet for Holbæk Amt.

,Uden stempel og gebyr i h.t;
lov nr. 140 nf 775 1937,§33.

Undertegnede ejer ~f ejendommen mtr.nr. Sa, 22a, 29, 8q
øve by, Asnæs sogn gdr.'Joachim Laroen, Høve

pålæg~er herved med 'bindende virkning fol' mig og efterføJgende ejere
L ~~ o~ 2~a ~arrrt8qrjen om en tic et! ævtJte- forpligtelsor for o.tbevo.re lnndsko.bots nuvæ-

ende knrCl.kterog for at' sikre Høve Stræde s nærmc'sto omgivelser for
ftertiden: ,( ~ b . "OØ 4 ' .,

, . 1 SWTremme le,I. 00 meter Øf t i'or strædet1. Ejendommon~ jorder'sko.](stedse hun igge s~lnndbrugsjord oe
enyttes som sådnn. Dor må ingenninde på o.renlårne nrl'bringesboder, d.d

sa.lgsstn.dor,ly stbuse,. sommerhuse" trcmsformi'.torstntioner, beboelse s-
I ,vogne eller andet, som virker skæmmende for omgivelserne, ellor pl~i.n-

tos høje træer, dor kan virke udsigtsødelæggende.
2. Ejendommens jorder må ingensinde udstykkes til sommerhusbebyg-

gelse ollor nnden form for boligbebyggeIso.
Ejeren er til enhver tid berettiget til ~t foret[~o de nybyg-

ninger, tilbygninger ellor ombygninger, som efter hans skøn er nød-
vendige for en hensigtsmæssig drift [lfejendommen, og hnrmonerol' mod
don alleredo eksisterende bebyggolse

Jeg i'orbElho1dt!~ mig olIer efterfølegende ejere ret til !'rn min
fornævnte ejendom at ud stykke en mindre bYCgegrllnd wnidde1bort ved dat

eksisterende hus i strædet og at bebygge denne grund med et alminde-
ligt beboelseshus på li beboelseslag.

Jeg og efterfø4;ende ejere forbeholder os endvidere at udst kh!
byggegrunde i passende størrelse langs "Mølle strarlet" , dog at by~nin-
ger her kun MWYRwtw3'må onvendes til helårsbeboelse og skal være p~

højst l~ beboelse slag.

Fox påtngelsen nf ovennævnte forpligtelD~~Y~g ~~i\
kr. 500,- gennem naturfredningsnævnet.

Påt[lleretten ifølge nærvære nde dokumo nt tilkommer Nnturfrednings
nævnet for Holbæk Amt og D~nmn.rks Nnturfredningsforening hver fOT sig
olIer i forening.

Jog ar enig i, at nærværendo dokument tioglyses på min fornævnte
ejendom dog uden udgift for mig, idet der m.h.t. 3&~awii, sorvitut-
ter og byrder henvises til ejendommens. bInd i tingbogon.

fl' ø v 0j don 9/10 1954oachim Loroon

G o d k o n d e s: i h.t. kendelse ai' Slags dato
Nnturfredningsnævnet for Holbæk Amtsrådskreds, den 9!l0 1954

x Jensen &: KJeld'lkov, A/S, København.



Deeroros ti:~ :foreløbig tinglyst servitutstiftendo p~ mtr.nr •... Oa, 22a og Oq Høve by, Aonms ~ogn, og inoført i tingbogen
• med :frist til 1/7 1955 til fremskaffelse af 1) o.,erl'l'Etdn1118onævnets

godkendelse jfr. natur:fredningelovens § 19, stk.3 og 2) ber1Bti-
gelae af adkomstmangel vedr. mtr.nr. 8q

, den 22/10 1954

l _

I • Dærentsen.

Indført.1 daeb egen fo;~ Nykøbing Sjæl1. Købstad oe Dr~sh~Ji Dirk den
~!3. oJet. 1954. TlnglY:s:i~ foreløbigt indført med frist til 1/7 1955
til fremskaffe 100 af overfred ningsnævnet s godkaHdelso og t'iI ber igt 1-

ge1De af ndkomstmnngol vedr. 8q

4It Naturftedningsnrovnets kendels~ af 9/10 t954 forevist.
FriiE! J(>nnen/ I101st.Paulsen.
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5226 5.nov. 1954 Akt: Skab nr.
(udfyldts af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til fp.-tllættelse af dokumenter .
.'

0_' A n m e l d e r:
, Naturfredningsnævnet for Bolhælc Amt.2"a Og 2v .

Høve ny, Asnæs sogn.
Uden stempel og ~ebyr i h. t ~
lov nr. l40'nf 7/5 1937,§33.

I Undertegnede ejer af ejendommen mtr.nr.
~løve by, Asnæs sogn' . rn o 2a oe 2v
pålægger lierved me~\ærge;cMev~~JT~g Qflll.lI~FcJitS~~følgende ejere
lejendommen nedennævnte forpli0telser for cct bevC\re l::cndsknbets nuvæ-
rendo knrakter og for :tt silcrc Høve stræde s nærmeste omgivelser for

eftertiden:
1. Ejendommen.n jorder nkal sted se henligge som landbrugsjord og

bepyttes SO!!! sådnn. :001' må ingensinde pa nrenlerne nnbringes boder, ud
s;,lgsstader, lystbuse , sommerhuse~. trcmsformi',torstntioner, beboelse ~)-
vogne oller nndet, som virlcer sl,æmmunde for omgivelserne, eller plC'.,Yl-

te s høje træer, der kan virlco ud sigtsødelwggende.
2. Ej'endommens jorder må ingensindo ud stylckes til sommorhuobebyg-

gelse olIer anden form for boligbebygf,else.
Ejeren er til enhver tid berettiget til nt foretr-.ge de llybyC,-

ninger, t ilbygningor ellor ombygninger, som efter hnns skøn er nø(}"
vendige for en hensigtsmæssig drift af ejendommen, og harmonerer med

den allerede eksisteronde bebygge Iso

x Jen!oen &: K,eld~kov, AIS, København.

For påtngelsen af ovennævnte forpligtelGe~~ modtn.ge~

kr,OO,_ gennem nnturfredningsnrevnct. XXXXXXX
Påt:.tleretten ifølge nærværende dokument tilkommer Naturirodning[ I

nævnet for Holbæk Amt og Dnnmn.rks Naturfrodningsforening hver for [ji€

eller i forening.
vi ~ er enig i, at nærværendo dokument tinglyses p~oJP"t
ejendom dog uden udgift fo~~, idet der m.h.t. ~~Rts~,
ter og byrder henvises til~endommons"blnd i tJ~

H" ø v 0, den /
. 27 10 1954

!enge Tudvad. Ejnar Jensen.

fornævnte
servitut- I

r

G O d le e n d e s:
Naturfredning snævnet for Holbæk Amtsrådskreds, den / '2 11 1954

B re r o n t s c n.



Be~es foroløbie tinel7st servitut stiftende pu mtr.nr.
tit 2a ae 2v Høve by. Asnæs sogn. og fore1øbie indført 1 t1n~.ogen med

. :frist til 1/7 1955 til fr<'Jmskaffelse a:f overfr.edl1ineAnæY'11et
. goqkende1se.

I l ,

• den 4/11 19511.
II" t

Indført i d~gbogen for Nykøb1ne Sjroll~Købst~d.o~ Dragsholm
( Birk den 5. nov. 1954. Tinglyst .. foreløbig irxtført med friot til

1/7 1955 tu fromak~folse af overfredn1ngsnrevnets godkendelse.
Unturfred ningmlrovnots kemelse af 9/10 1954 samt ti:p.cgskende1se
af 2/11 1954 forevist. , . ,

Friis cl ensen kat. / HolsiN, Pauise n•

..
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'I-- REG. NR. J. I ~ 7

Matr. nr. 2a og 2v
H0ve by, Asn~s sogn. A n m e l d e r :

Naturfredningsnævnet for Holb~k amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 775 1937,§ 33.

Undertegnede ej er af ejendommen matr. nr. 2a. og 2v Høve by, Ar.m·es
sogn, l~rer Tage ~udvad og Høve Friskole p~l~gger herved med bindende
virkning for os og efterf01gende ejere ejendommen nedenn:llvnte:t.'oI'plic.,-
telser for at bevare landskabets nuværende karakter og for at sikr\)
H0ve Strædes n~rmeste omgivelser for eftertiden:

l. Ej endommens jorder skal stedse henligge som landbrugs jord ae;
benyttes som s~dan. Der må ingensinde p~ arealerne Rnbrinees boder,
udsalgsst'ader, lysthuse, sommerhuse, transformatorstationer, bebo el-
sesvogne eller andet, som virker skæmmende for omgivelserne, olIer
plantes høje træer, der kan virke udsigtS0del~geende.

2. Ejendommens jorder m~ ingensinde udstykkes til sommerhusbebYG-
gelse eller anden form for boligbeb~ggelse.Ejeren er til enhver tid berett~get til at foretnee de nybyr,nin-
ger, tilbygninger eller ombygninger, som efter hans sk'ln er nodvend '-t.J
for en hensigtsmæssig drift a.f ejendommen, og hal'monerer med den
allerede eksisterende bebygGelse.

For påtageIsen af ovenn~vnte forpligtelse vil vi modtage kr. 500
gennem naturfredningsnEvnet.

P~taleretten ifølge nærv1lrende dokument tilkommer naturfredninbs-'
nævnet for Holbæk amt og Danmarks Naturfredningsforening hver for sii::
eller i forening.

Vi er enig i, at n~rværende dokument tinglyses p~ vor fornevnte
ejendom dog uden udgift for os, idet der m.h.t. servitutter OB byr-
der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

H ø ve, den 27/10 1954.
Tage Tudvad Ejnar Jensen

Godkendes:
Naturfredningsn"Evnet for Holb:Bk amtsrådskreds, den 2/11 1954.

B ~ r e n t s e n
Be~res fore10bigt tinglyst servitutstiftende pu matr. nr. 2a

og 2v Høve by, 1I.sn:essogn, og foreløbigt indført i tingbogen med
frist til 1/7 1955 til fremskaffelse af overfredningr.m'13vnets{~()dkon-
delse.

Naturfredningsnævnet for Holbl'Jkamt, den 4/11 1954.
T. MøllerF.

Indført i dagbogen for Nyk~bing Sj~11. købstad og Dragsholm birk
den 5. nov.1954. Tinglyst, foreløbigt indført med frist til 1/7 1955
til fremskaffel De af oveI'fredningsn~vnets godkendelse.

Naturfredningsn~vnets kendelse af 9/10 1954 samt till~gs~en~~18e
af 2/11 1954 forevist. navn
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Miljøministeriet
Ckov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN /,e lilY ~()OO/ -
Akt. nr. Lf.() . _ __

,

,

Fredningsnævnet tor Ve.tajæn.nda
.mta nordlige hdnlngakMda

adr. Domrnertrontom, BofleyeJ 4, Holbllk
It. nr. Ola41 t1

Kqll til ortentering
ModtagetI

Skov- og Naturstyrelsen

29MAR.1990

REG. NR O ~J ~ '7 OtJO
4300 Holbek. den 2 e /3 18 90

Fr.J. nr. 160 B 119 89

Anglende bebyggelse pI .atr.nr. 2 bø Høve by, Asnæs,
beliggende Hulvej 9, Asnes, Dragsholm kommune.

Ved brev af 17/10 1989 har Vestsjællands amtskommunes frednings-
afdeling til nævnets behandling fremsendt en ansøgning fra Drags-
holm kommune på vegne ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse
til at opføre et udhus og en tilbygning til det eksisterende som-
merhus på ejendommen.

Tilbygningen på 9 m2 indeholder toilet, bad og entre.

Udhuset er et fritidshus med terrasse og redskabsrum med et sam-
let areal på 23,4 m2 og ønskes anbragt ca. 25 m syd for sommer-
huset.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af
en af fredningsnævnet godkendt fredningsoverenskomst af 9/10
1954, tinglyst 22/10 1954, stadfæstet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 16/1 1956, tinglyst 24/1 1956, alt på matr.nr. 2 bf
sst., hvorfra matr.nr. 2 bø er udstykket den 17/6 1964.

Ved en række næsten enslydende fredningsoverenskomster i 1954
blev arealer på begge sider af den nord-syd forløbende vej Høve
Stræde fredet, idet dog nogle arealer, der var eller var ved at
blive bebygget, ikke indgik under fredningen. Disse arealer lå på
begge sider af Høve Stræde og "vejen til Veddinge Bakker" nu Hul-
vejen, der forløber fra Høve Stræde mod vest tværs gennem det
fredede område, der fremtræder som bakket åbent landbrugsareal.

Det anføres i overenskomsterne, at fredningerne skete for at be-
vare landskabets nuværende karakter og sikre Høve Strædes nærme-
ste omgivelser for eftertiden.

Det anføres i overenskomsterne videre:

1. "Ejendommens jorder skal stedse henligge som landbrugs-
jord og benyttes som sådan. Der må ingensinde på area-

Iv) !/IA



•
•

,

lerne enbringes boder, udsalgsstader, lysthuse, sommer-
huse, transformatorstationer, beboelsesvogne eller an-
det, som virker skæmmende for omgivelserne, eller plen-
tes høje træer, der kan virke udsigtsødelæggende.

2. Ejendommens jorder mA ingensinde udstykkes til sommer-
husbebyggelse eller anden form for boligbebyggelse."

ogsåOverenskomsterne omfattede/arealer nord, syd og vest for det
nuværende matr.nr. 2 bø.

I fredningsoverenskomsten for matr.nr. 2 bf forbeholdt ejeren sig
at sælge og med 1 1/2 beboelseslag bebygge en byggegrund langs
Hulvejen. Den omhandlede byggegrund lå mellem matr.nr. 2 bn
og en allerede solgt grund, matr.nr. 2 ~. Ejeren forbeholdt sig
videre ret til vest for matr.nr. 2 bu at bibeholde de to mindre
huse, som han udlejede til sommerhusbeboelse, men forpligte~e sig
til at omgive dem med en beplantning efter nævnets nærmere anvis-
ning således at sommerhusene ikke virkede skæmmende i landskabet.

Det vestligste af disse to sommerhuse, der er opført i 1950, er
det, der nu ejes af ansøgeren. Han erhvervede ejendommen i 1982.

Den ligger som den vestligste af en række parceller på den syd-
lige side af Hulvejen. I retning mod øst ind mod Høve Stræde
ligger stamejendommen, matr.nr. 2 bf, 2 bu, 2~, og 2 bd.
2 bu, 2 ~ og den nordligste del af 2 bd omfattes ikke af fred-
ningerne, hvorfra ligeledes er undtaget parceller nord for og op
til Hulvejen fra ansøgerens genbogrund ind til Høve Stræde.

-Nævnet har holdt møde på ejendommen og besigtiget denne. Det
konstateredes herunder, at tilbygningen vest for sommerhuset,
der ligger op til Hulvejen, allerede var blevet opført, hvilket
påtaltes over for ejeren.

Ejendommen, der er på 1.361 m2, har mod Hulvejen en facadebredde
på ca. 31 m, der indsnævres til ca. 12 m på de nederste ca 26 m
af den 67 m dybe grund, der skråner stærkt mod syd og har spredt
beplantning, overvejende med løvtræer.
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Udhuset ønskes pleceret efter ejerens endelige ansøgning sAledes,
et dets c~. 6,7 m len~e f~ce~e omtrent parellelt følger ejendom-
mens to nord-syd glende skel med vinduesperti mod vest ud mod de
frie neboarealer, dar hanligger som landbrugsjord.

Ejeren har oplyst om udhuset, at han har overladt dispositions-
retten over den sydlige del af grunden til sin datter, der vil
benytte udhuset til ophold i dagtimerne og til malerihobbyværk-
sted. Der skal ikke indlægges el eller vand.

Dragsholm kommune har anbefalet ansøgningen.

Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling har ikke haft noget
at indvende mod ansøgningen om tilbygningen og mod udhuset, som
man dog finder bør placeres i tilknytning til det eksisterende
sommerhus.

En placering af udhuset i tilknytning hertil vil ikke kræve
zonelovstilladelse, hvilket ejerens ansøgte' placering andetsteds
på grunden kræver.

Fredningsafdelingen har videre anført, at selvom udhuset nu vil
ligge skjult af træer, kan disse senere fældes, således at huset
bliver synligt.

Under mødet den 11/1 1990 på ejendommen har nævnet forhandlet med
ejeren og tilkendegivet denne at være villig til at overveje en
ansøgning med en place!ing af -udhuset i forbindelse med sommer-
huset, men ejeren har fastholdt sit ovenfor anførte ønske om ud-
husets placering sydligt på grunden, som han anfører vil være
skjult af beplantningen på grunden. Han har videre anført, at
naboejendommen er bebygget.

Fredningsnævnet skal udtale:

For så vidt angår den foretagne tilbygning findes denne ikke at
stride mod fredningens formål og således at kunne tillades.
Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34,
stk.1 for sit vedkommende tilladelse til den skete opførelse aftt tilbygningen i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

I
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For sA vidt angAr udhuset findes den ansøgte placering af det ca.
tt 24 m2 store hus, der fremtræder som et sædvanligt fritidshus, pA

grundens sydlige del, omend i en eksisterende løvtræsbevoksning,
ikke at være forenelig med fredningens formAl, som er at bevare
landskabets nuværende karakter.

De naboejendomme, som ejeren har henvist til, indgår ikke i fred-
ningen og kan derfor ikke begrunde nogen dispensation i denne
sag.

Nævnet meddeler derfor afslag efter naturfredningslovens § 34,
stk.1 på ansøgningen om udhuset.

• Begge nævnets afgørelser indeholdt i dette brev kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren,
Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den på-
gældende klagebeFettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefrist-
ens udløb, jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, Niels
Carsten J.B. Jensen, Kingosve" 25 h., 2630 Tåstrup.,
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Den 11/1 1990 kl. 13,30 holdt Fredningsnævnet for Vestsjællands amts
nordlige fredningskreds v/ formanden, Ketty GrUtzmeier, det amtsvalgte medlem
Vagn Lundegaard, og det kommunalvalgte medlem Holger Lundsgaard Thomsen, møde
på ejendommen matr.nr. 2 bø Høve by, Asnæs, beliggende Hulvej 9, Asnæs.

Der foretoges: Ansøgning om tilladelse til opførelse
F 160B/89 udhus og tilbygning på ejendommen matr.

nr. 2 bø Høve by, Asnæs.
Følgende var mødt:
For Dragsholm kommune Poul Erik Mortensen
For Vestsjællands Amtskommune Mogens Berthelsen.
Ejeren, Niels Carsten J.B. Jensen.
Danmarks Naturfredningsforening og lokalkomiteen var indkaldt, men ikke

repræsenteret.
Der fremlagdes bilag 1 - 6.
Ejendommen blev besigtiget.
Det konstaterede s , at tilbygningen allerede var blevet opført, hvilket

formanden påtalte over for ejeren.
Med hensyn til udhuset, der ønskes opført på et stærkt skrånende terræn,

oplyste ejeren, at man ønskede placeringen af huset ændret i_forhold til den på
bilag 3 side 4 viste tegning, idet huset nu ønskes placeret med facaden
parallelt med grundens længderetning.

På forespørgsel oplyste ejeren videre, at udhuset ikke tænkes anvendt til
overnatning, og at der ikke skal indlægges strøm eller vand.

Den eksisterende bygning er opført i 1950, og han har ejet ejendommen si-
den 1982.

Kommunens repræsentant kunne anbefale godkendelse af det ansøgte.
Vestsjællands Amtskommunes repræsentant henviste til Vestsjællands Amts-

kommunes udtalelse af 17/10 1989 og bemærkede yderligere, at selvom udhuset nu
vil ligge skjult af træer, kan disse senere fældes, således at huset bliver
synligt.

Ejeren fastholdt sin ansøgning og anførte, at den ønskede placering af
udhuset vil skjule bygningen optimalt. Bygningen er lille i forhold til andre
huse, der for tiden opføres i området.

Formanden bemærkede, at såfremt der var yderligere bemærkninger til sagen,
kan disse meddeles nævnet inden en uge, eventuelt telefonisk.

Sagen udsat til kendelse.
Mødet sluttet kl. 14,15.



Ved brev af 7/6 1990 til VestsjæJlands Amtskommune har De ansøgt om tilJadelse

til på denne ejendom at plante læbælter som medfulgt projekt.
VestsjæJlands Amtskommune har videre sendt sagen hertil, fordi nævnets tiJladelse

efter naturfredningslovens § 34, stk. 1, er nødvendig, da ejendommen omfattes af
fredningsoverenskomst af 9/10 1954 tinglyst 25/10 1954 og senere, stadfæstet ved
Overfredningsnævnets kendelse af 16/1 1956 vedrørende fredning af arealer ved Høve
Stræde.

Formålet med fredningsoverenskomsten var at bevare landskabets nuværende

karakter og sikre Høve Strædes nærmeste omgivelser for eftertiden.
Ejendommens jorder skal stedse henligge som og benyttes som-landbrugs jord. Høje

tr æer, der kan virke udsigtsødelæggende må ikke plantes.
De har anført, at De ikke vil plante høje træer, men kun buske og træer, der

normalt anvendes til læplantningsformål.
De har som begrundelse for Deres ansøgning anført, at der ud over dyrkning af

tit normale landbrugsprodukter såsom grovfoder, korn og oliefrø, også dyrkes kartofler og
gulerødder, hvor der søges frembragt tidlige produkter, og til dette formål vil en

tit læplanting være et absolut gode.

• De har videre anført, at De har haft tidlig grøntsagsavl nord og vest for
ejendommen, hvilke 2 arealer er de mest velegnede til tidlig grøntsagsdyrkning.

VestsjæJJands Amtskommune har ved fremsendelsen af sagen udtalt:
"Det er ved besigtigelse den 26. juli 1990 konstateret, at den del af 1æplantningen,

der ligger vest for gården, vil ødelægge udsigten fra landevej 528 op mod
Odsherredbuen, når man kører i sydlig retning. Ved nedkørsel mod nord vil den derimod
være uden betydning for landskabsoplevelsen fra P-pladsen vest for Høve.

Det bemærkes i den forbindelse, at den vestlige del af læplantningen må være den
mindst nødvendige, idet eksisterende beplantning vest for landevejen må have nogen
lævirkning på ejendommen.

Sagen videresendes vedlagt den fremsendte skrivelse og bilag til fredningsnævnete med anbefaling af, at der nord og øst for gården tiJlades etableret læplantning af

_., .løvfa:;ldende træer og buske i en højde af ikke over 4 m.".
" UW;-:1:~llste")ct
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• F~nlng8næynet for Vestsjællands
- amta nordlige fredningskreds

8dr. Dommerkontoret, SofleveJ 4, Holbek
tlf.nr. 13 43 42 "

J REGeNR. Q \ 97.00
KOPI Til 4300 Holbæk, den 28/5

ORIENTERING
19 91

Carl Bent Kaas-Hansen
Høve Stræde 6
4550 Asnæs

Fr.J.nr. 100 B /19 90
Modtaget r

Skov- 09 NallJrstvrelsAn

2 9 MAJ 1991

Angående beplantning på matr.nr.8.2. Høve by, Asnæs, beliggende i Dragsholm kommune.
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De har heroverfor anført, at læBet;!terrie .ikke agtes plantet for at skabe læ for
ejendommen som sådan, men udelukkende for at skabe læ for de afgrøder, der påtænkes
dyrket på arealet. For at skabe læ også på arealet vest for ejendommen er en

beplantning som skitseret nødvendig.
Den eksisterende beplantning vest for landevejen er ikke tilstrækkelig, måske netop

skadelig, idet der netop opstår et sug ned på arealet. D.v.s., at den eksisterende
lævirkning ligger for langt fra det dyrkede areal til at give en tilstrækkelig lævirkning
for de afgrøder, der påtænkes dyrket på arealet.

Endvidere er det lidt uforståeligt, at udsigten ødelægges af en læplantning. l de
senere år er der dyrket majs på arealet. En sådan afgrøde når nemt op på over 2 m.
Køres der i bil eller anden lav befordring på landevejen, vil denne dyrkede afgrøde
ødelægges udsigten fra landevejen, i lighed med hvad man påstår, en læplantning vil

gøre.
Nævnet har forelagt sagen for Danmarks Naturfredningsforening, der ikke har haft

indvendinger mod Deres ansøgning.
Nævnets formand har den 27/2 1991 besigtiget arealet.
Da det ansøgte uden at stride mod fredningsformålet findes at kunne tillades på

vilkår som nedenfor anført, meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens §

34, stk. l, for sit vedkommende tilladelse til den ansøgte beplantning i overens-

stemmelse med det fremsendte projekt på vilkår, at beplantning sker med buske og
træer, som det påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen atnolde i en
højde af max. 8 m. Angivelse af de arter træer og buske, der ønskes plantet, skal,
forinden beplantning foretages, forelægges Vestsjællands Amtskommunes landskabs-
afdeling til godkendelse. Hvis De og landskabsafdelingen er uenige om artsvalget,
forelægges beplantningsangivelsen nævnet til afgørelse.

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 tilladeisens meddelelse •

Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet, Slots marken 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. 8-70-53-1-305-110-1990)
Dragsholm kommune, Rådhuset, 4540 Fårevejle og Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K. (j.nr. 0111-81).
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• FREDNINGSNÆVNET for
Vestsjællands Amt
Skomagerrækken 3
4700 Næstved
Tlf. 53 72 06 62

Q\ C\l.OO

Næstved, den 23. februar 1995

J. nr. F. 81/1994

Ved skrivelse indgået den 25/11 1994 har De for Høve Friskole ansøgt

om nævnets tilladelse til opførelse af en motionshal på matr. nr. 2 a og 2 v Høve

by, Asnæs.

Vestsjællands Amtskommune har den 13/12 1994 bemærket:

" Ejendommen ligger nordligt iHøve og er bl.a. omfattet af fredningsoverenskomst

tinglyst den 5. november 1954 og senere med Fredningsnævnet og Danmarks Na-

fredningsforening som påtaleberettigede.

Høve er en af kommuneplanens afgrænsede landsbyer, hvorefter kompetencen til

at meddele landzonetilladelse til opførelse af motionshallen er overgået til kommu-

nalbestyrelsen.

Fredningsoverenskomsten indeholder visse indskrænkninger i benyttelses-,bebyg-

gelses- og udstykningsretten. Dog er ejeren til enhver tid berettiget til at foretage de

nybygninger, tilbygninger eller ombygninger, som efter hans skøn er nødvendige for

en hensigtsmæssig drift af ejendommen, og som harmonerer med den allerede ek-

sisterende bebyggelse.

De eksisterende skolebygninger fremstår med hvide facader og mørke tage sam-

mensat i en meget forskellig arkitektur.

Motionshallen placeres ved den nordøstlige side så tæt på den eksisterende skole

som muligt og opføres som en rektangulær bygning på 10 x 23 m med en sidebyg-

ning på 5,5 x 20 m, der indeholder omklædningsrum, toiletter, garderobe/gang, te-

køkken og depot. Bygningerne udføres med facader af koksgrå stålplader og med

tagdækning af tagpap med listedækning.

Motionshallen med sidebygning samt de eksisterende skolebygninger vil være del-

vis skjult af eksisterende bevoksning.

Amtets landskabsafdeling finder herefter, at opførelse af motionshallen som ansøgt

ikke vil komme i strid med fredningens formål eller medføre landskabeligt uheldige

"",.. :~r~2t
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forhold. Det bør dog være en betingelse, at den eksisterende bevoksning omkring

ejendommen bevares og vedligeholdes".

Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 14/2 1995 meddelt, at for-

eningen ikke har noget at indvende mod det ansøgte.
"

Nævnets afgørelse:

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den den

5/11 1954 tinglyste fredningsoverenskomst meddeles det, at nævnet i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af motionshallen med den

angivne placering i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskri-

velser. Det er en betingelse, at den eksisterende bevoksning omkring ejendommen

bevares og vedligeholdes.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. natur-

beskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,

2100 København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klage-

fristen er 4 uger fra den dag afgørelsensen er meddelt den pågældende

klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlængefristen

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.

~u;~tJ ÆW:6 Annette Dahlerup

Kopi af afgørelsen sendes til:

Arkitekt Jens TalstrupChristensen ApS, Enghaven 13, 4550 Asnæs

Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs

Dragsholm kommune, teknisk foirvaltningm 4540 Fårevejle

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15,4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen,

Drosselvej 12, 4100 Ringsted.
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Jens Tolstrup Christensen ApS
Enghaven 13. Postboks 13
4550 Asnæs
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Ved skrivelse indgået den 26/4 1996 har De for Høve Friskole ansøgt om nævnets
tilladelse til et revideret projekt vedrørende opførelse af en motionshal med servicefaciliteter
på matr. nr. 2 a og 2 v Høve by, Asnæs.

Nævnet har den 23/2 1995, F. 81/1994 godkendt hallens opførelse med en anden pla-
cering på ejendommen.

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har den 4/6 1996 udtalt:
"Ejendommen ligger nordligt i Høve og er bl.a. omfattet af fredningsoverenskomst tinglyst
den 5. november 1954 med Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening som påta-
leberettigede.
Fredningsoverenskomsten indeholder visse indskrænkninger i benyttelses-, bebyggelses- og
udstykningsretten. Dog er ejeren til en hver tid berettiget til at foretage de nybygninger, til-
bygninger, som efter hans skøn er nødvendige for en hensigtsmæssig drift af ejendommen, og
som harmonerer med den allerede eksisterende bebyggelse.
De eksisterende skolebygninger fremstår med hvide facader og mørke tage sammensat i en
meget forskeJl ig arkitektur .
Motionshallen med sidebygning placeres nu længere tilbage på grunden i tilknytning til eksi-
sterende bygningskompleks og tæt ved Veddingevej, således at bygningen får en mere diskret
og mindre følsom placering i terrænet. Bygningen vil blive udført med facader af koksgrå
stålplader og med tagdækning af grå bølgeeternitplader.
Motionshallen med sidebygning samt de eksisterende skolebygninger vil være delvis skjult af
eksisterende bevoksning.
Amtet finder herefter, at opførelse af motionshallen ikke kommer i strid med fredningens
formål eJler medfører landskabeligt uheldige forhold. Det bør dog være en betingelse, at den
eksisterende bevoksning omkring ejendommen bevares og vedligeholdes.
Danmarks Naturfredningsforening har ved brev af 22. maj 1996 meddelt arkitektfirmaet, at
man ingen bemærkninger har til det ansøgte" .

Næynets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med fredningsoverenskom-

sten tinglyst den 5/11 1954 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 til1ader opførelse af motionshal med servicefacil iteter med den ifølge den fremsendte

Miljø- og Enetgiministeri@
Skov- og Naturstyrelsen

Skomagerr~~'6N 1996· J}t 1!j(/-DcO~O g
Akt. nr. /

47,l}fYNæstved
~II.

Telefon 53 72 06 62
( 53 72 73 38)
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situationsplan nu angivne placering i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og
beskrivelser. Det er en betingelse at den eksisterende bevoksning omkring ejendommen beva-
res og vedligeholdes.

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

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. 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
klage myndigheden bestemmer andet. /
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C--;~~~/~/~ --.~, r/'7

/ rik. Neergaara ~ , " k.n~~11rl:l~\{1>_

Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm kommune, Rådhuset. 4540 Fårevejle
Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
VestsjæJIands Amtskommune, Alleen 15.4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosseivej 12,4100 Ringsted
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Ved skrivelse modtaget den 11/5 2000 har kommunen for ejeren Høve Friskole
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygninger til eksisterende bebyg-
gelse, bestående af grupperum, toiletter og ny hovedindgang på matr. nr. 2 a og 2
v Høve by, Asnæs, beliggende Veddingevej 2.

• Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har den 27/6 2000 udtalt:

"Ejendommen, der ligger nordligt i Høve, er omfattet af fredningsoverenskomst
tinglyst den 5. november 1954, stadfæstet af Overfredningsnævnet ved kendelse af
16.januar 1956 ,vedrørende fredning af arealer ved Høve Stræde.

Høve er en af kommuneplanens afgrænsede landsbyer, hvorefter kompetencen til
at meddele landzonetilladelse til opførelse af tilbygningen er overgået til kommu-
nalbestyrelsen.

Fredningsoverenskomsten indeholder visse indskrænkninger i benyttelses-, be-
byggelses- og udstykningsretten for at bevare landskabets nuværende karakter og
for at sikre Høve Strædes nærmeste omgivelser for eftertiden. Dog er ejeren til
enhver tid berettiget til at foretage de nybygninger, tilbygninger eller ombygnin-
ger, som efter hans skøn er nødvendige for en hensigtsmæssig drift af ejendom-
men, og som harmonerer med den allerede eksisterende bebyggelse .• Tilbygningen omfatter udbygning af grupperum på 46,5 ml og toiletter og ny ho-
vedindgang på 10,5 m2. Ydervæggene opføres i letbeton med en grov udkast-
ningspuds til færdig facade, råhvid, som eksisterende bygning. Ny gavl beklædes
som eksisterende med træbeklædning l på 2, og der udføres ny tagdækning med
røde vingeteglsten.

Natur & Miljø finder herefter, at opførelse af tilbygningen som ansøgt ikke vil
komme i strid med fredningens formål eller medføre landskabeligt uheldige for-
hold. "

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Dragsholm, der, udover
Fredningsnævnet, tillige er påtaleberettiget af den tinglyste fredningsoverens-
komst, har den 11/8 2000 meddelt ikke at have indvendinger mod det påtænkte
byggeri.

Nævnets formand har den 16/7 2000 besigtiget ejendommen.

Miljø- og Energ,m,nlsteriet
J.nr. SN 1996 -\ ca.. \\ \ '-( - 000 ~
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• Nævnets afgørelse:

Opførelsen af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredning s-
overenskomsten tinglyst den 5/11 1954, der er stadfæstet ved Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 16/1 1956. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1 opførelse af grupperum på 46,5 m2 og toiletter og ny hoved-
indgang på ialt 10,5 m2, og at byggeriet opføres i materialer og farver, som angi-
vet af Natur & Miljø.

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

kla~~n bestemmer andet. G~'I, ø~~

Hemming LetlI~ unn~"~

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs
Tolstrups Tegnestue ApS, postboks 12, Enghaven 13, 4550 Asnæs
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite , v/Holger T. Thaarup, Pavillonvej
4, 4550 Asnæs
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

Uclskr j'f[Gns rlqtiqherJ hekraJftes~. ..
Domrnere(~J31'lg~t:> den.2 9 /, .

SØ(J / /' I' ;/OtJ
usanne ps e

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

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

~~\\ \6) rt\~dtaget i REG.Nl ~ Iq 1.O O®~~~\gj{cW- og Naturstyrelsen

- 1 SEP. 2000
29/82000

F28/00

Ved skrivelser af 2/5 og 5/6 2000 har kommunen for ejeren Høve Friskole ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af et udhus på ejendommen matr. nr. 2 a og 2 v
Høve by, Asnæs, beliggende Veddingevej 2.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har den 20/7 2000 udtalt:

"Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst tinglyst den 5. november
1954 stadfæstet af Overfredningsnævnet ved kendelse af 16. januar 1956 vedrø-
rende fredning af arealer ved Høve Stræde.

Fredningsoverenskomsten indeholder indskrænkninger i benyttelses-, bebyggelses-
og udstykningsretten for at bevare landskabets nuværende karakter og for at sikre
Høve Strædes nærmeste omgivelser for eftertiden.

Ejeren er dog til enhver tid berettiget til at foretage de nybygninger, tilbygninger
eller ombygninger, som efter hans skøn er nødvendige for en hensigtsmæssig drift
af ejendommen, og som harmonerer med den allerede eksisterende bebyggelse.

Natur & Miljø har ved besigtigelse på stedet den 11. juli 2000 fået sagen forelagt
af skolelederen og formanden for byggeudvalget. Udhuset, der på ca. 26 m2, ud-
føres med vægge i træbeklædning på 1 på 2 og med fladt tag med tagpap og
ønskes opført ud mod Veddingevej syd for bygningen Regnbuen til skolefritids-
ordningen.
Det blev oplyst, at den eksisterende carport med udhus beliggende mod nordvest
ud til Veddingevej vil blive fjernet. Det blev ligeledes oplyst, at man var villig til
at beskære bevoksningen, hvis dette var afgørende for sagen.

Udhuset skal anvendes til opbevaring af havemaskiner samt legeredskaber i for-
bindelse med den tilstødende legeplads. Forskellige andre placeringsmuligheder af
udhuset havde været undersøgt, men var blevet opgivet igen, da de ville medføre
uhensigtsmæssige indgreb i eksisterende sportsplads og legeplads.

Natur & Miljø anser herefter ikke opførelse af udhuset og placeret som angivet for
at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller medføre ændringer af om-
rådet karakter. "

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Dragsholm, der, udover næv-
net, tillige er påtaleberettiget af den tinglyste fredningsoverenskomst, har den 11/8
2000 meddelt ikke at have indvendinger mod det påtænkte byggeri af udhuset.
Foreningen har i en følgeskrivelse tilføjet, at både arntsvejsvæsenets vejskrænter
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og skolens grund er tæt bevokset med krat, hvorved skolen atter nærmer sig en
overtrædelse af for høj trævækst.

Nævnets formand har den 16/7 2000 besigtiget ejendommen og herved konstateret,
at udhusets placering er afsat med pæle.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med frednings-
overenskomsten tinglyst den 5/11 1954, der er stadfæstet ved Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 16/1 1956. Nævnet tillader derfor i medfør naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 opførelse af udhuset med den valgte placering og iøvrigt i over-
ensstemmelse med de fremsendte tegninger, når udhusets træbeklædning kun på-
føres træbeskyttelse eller males i en grøn- eller brunlig farve.

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. 1 påklages til
Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla.
ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. 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 påkla.sede afg~,\ medmindre

kl;;Zeden bestemmerandet / ~..:( 0l1attJ:
FlemmingLet~ Fl , Jørgensen (Gunner Nie~

Kopi af kendelsen sendes til:
Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/ Holger T. Thaarup,
Pavillonvej 4, 4550 Asnæs
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Kirsten Wiggers, Høvevej 61, 4550 Asnæs
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Ved skrivelse af28. januar 2003 har kommunen for Høve Friskole ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse ti·lopsætning af en udvendig brandtrappe i forbin-
delse med indretning af klasselokaler i nuværende uudnyttet tagrum på sko-
len, beliggende matr.nr. 2 a Høve by, Asnæs, adresse Veddingevej 2-4.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. januar
1956 der stadfæster fredningsnævnets kendelse af 9. oktober 1954.
Kendelsemes formål er at bevare landskabets nuværende karakter og at sikre
Høve Strædets nærmeste omgivelser for eftertiden.
Høve Friskoles ejer er til enhver tid berettiget til at foretage nybygninger/til-
bygninger eller ombygninger som efter skolens skøn er nødvendig for en
hensigtsmæssig drift af ejendommen og harmonerer med den allerede eksi-
sterende bebyggelse.

På de af kommunen tilsendte bygningstegninger fremgår brandtrappens nær-
mere placering.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af den ansøgte brandtrappe ses ikke i strid med formålet med
Overfredningsnævnets kendelse. Den ansøgte bygningsændring ses endvide-
re at være af underordnet betydning i forhold ti I 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 brandtrappen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,jf. naturbe-
skyttelseslovens 9 50, jf. § 66, stk. 2.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F9/03
Deres J.nr. 3-2 a/S

Den 10. februar 2003

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 9 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1, ~kov- og N~tursty'reIsen.
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben- ~k~~'SN/~1 . 1'2.-\ l/l.( - CJ1J[) I
havn K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og nr lO ( ~ 1/



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.

Flemming Jørgensen

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs
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 RoifDejløw, Nyvangsvej 10, 0rsiev, 4100 Ringsted

lJdskriftens rigtighed bekræftes,
FredningSnæV~ for Vestsjællands Amt,
Ringsted dJ..f~bru~( 2003

\ , ~,'-'--t~/\
SQ a Panton "---

o.ass.
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X Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt,
Dragsholm kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

SCANNET
M()rH <1qe~j

Skov- og Naturstyrelsen

22 MAJ 2003

Ved skrivelse af 17. marts 2003 har kommunen for Høve Friskole ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af et bålhus på matr.nr. 2 a Høve by, Asnæs,
beliggende Veddingevej 2.

Ansøgningen er af nævnet sendt til udtalelse i Veststjællands Amt, Natur &
MiUø, der den 4. april 2003 har bemærket:

"Ejendommen, der anvendes af Høve Friskole, er omfattet af Fredningsnæv-
nets kendelse af 9. oktober 1954 og stadfæstet af Overfredningsnævnet ved
kendelse af 16. januar 1956 vedrørende fredning af arealerne ved Høve
Stræde.

Kendelsemes formål er at bevare landskabets nuværende karakter og at sikre
Høve Strædes nærmeste omgivelser for eftertiden.

Høve Friskoles ejer er dog ifølge fredningskendelsen til enhver tid berettiget
til at foretage de nybygninger, tilbygninger eller ombygninger, som efter
skolens skøn er nødvendig for en hensigtsmæssig drift af ejendommen og
som harmonerer med den allerede eksisterende bebyggelse.

I forbindelse med en gennemgribende ombygning og renovering af lege-
pladsarealerne ønsker friskolen at opføre et bålhus, da udendørs aktiviteter
med tag over hovedet er en mangelvare på friskolen.

Bålhuset opføres som en sekskantet bygning med en diameter på 4,6 m. og
med spidst tag. Højden på væggene er 1,75 m. og højden til toppen aftaget
er 3,26 m. Bålhuset udføres med vægge og tag af lærketræ inaturfarve.

Jim Toft, fonnand for legepladsudvalget, har oplyst, at bålhuset i forhold til
Veddingevej placeres bag udhuset i flugt med dettes gavl- plantegningen er.e ikke korrekt på dette punkt. Endvidere graves der 20 - 30 cm. af terrænet,

I' hvor bålhuset placeres.
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - I '2. {( / Lj - O a o I
Akt. nr. '3 ( ~ r;il....

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 612216

Journal nr. F22/03
Deres J.nr.

Den 21. maj 2003



Udhuset er opført efter fredningsnævnets tilladelse af 29. august 2000 i sag
F28/00.

Amtet anser herefter ikke opførelse afbålhuset og placeret som angivet for
at være uforenelig med fredningsbestemmelseme eller medføre ændringer af
områdets karakter".

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med Over-
fredningsnævnets kendelse af 16. januar 1956,jfr. Fredningsnævnets ken-
delse af9. oktober 1954.
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, opfø-
relse afbålhuset, med den af Natur & Miljø beskrevne placering bag udhu-
set set fra Veddingevej og at bålhuset udføres i materialer som beskrevet i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

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
medmin~ re klagemyndigheden bestemm:::;;er~7 __

12' ,~
"'?/~

Erik Frandsen

Kopi af kendelsen sendes til:
Høve Friskole, Veddingevej 4, Høve, 4550 Asnæs
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskriftens rigt~h d bekræftes.
Dommeren~Lin ted~en21/5 -(I_~, . t1\/ > ,\ I

'-,., qonj anto '--_
I.- oass.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm kommune S C)\ Ir~rN-"ICl'JV-_11-.ru--
Rådhusvej 75 ~ "\1, ~ .Ib
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Modtaget i
Skov- og NaturstyrelsteIDI

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F99/04
Deres J.nr. 3-2 A/7

Den 20. december 2004

• Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har
kommunen for Tolstrups Tegnestue ApS, på vegne bestyrelsen for Høve Fri-
skole, ansøgt om nævnets tilladelse til at foretage til- og ombygning af den
vestlige skolefløj på friskolen, beliggende på ejendommen matr.nr. 2 a Høve
by, Asnæs, adresse Veddingevej 2.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse den 19. november 2004 bemær-
ket:

"Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 16. januar
1956, der stadfæster Fredningsnævnets kendelse af2. november 1954 vedrø-
rende fredning af arealer ved Høve Stræde.

Kendelsen indeholder visse indskrænkninger i benyttelses- bebyggelses- og
udstykningsretten for at bevare landskabets nuværende karakter og for at
sikre Høve Strædes nærmeste omgivelser for eftertiden.

Høve Friskoles ejer er dog til enhver tid berettiget til at foretaget de nybyg-
ninger, tilbygninger eller ombygninger, som efter skolens skøn er nødvendi-
ge for en hensigtsmæssig drift af ejendommen og harmonerer med den alle-
rede eksisterende bebyggelse.

Høve Friskole ønsker at fjerne de udtjente pavilloner opført i 60- eme for til
gengæld at opføre mere tidssvarende, traditionelle bygninger i hvidkalket
murværk og tagbelægning i røde tegItagsten.
Det er skolens intentioner at få bygningerne til at fremstå i et ensartet udtryk,
der er passende for området.

Der fjernes 347m2 af de nuværende pavillonbygninger, hvorefter der nyopfø-
res bygninger på 591 m2• Det bebyggede areal forøges således med 244 m2•

Natur & Miljø finder herefter, at nedrivning af de nuværende pavil10nbygninger
og opførelse afnye bygninger i samme stil, materialer og farver som de ældste
oprindelige bygninger ikke vil være i strid med formålet med Overfrednings-
nævnets kendelse."

~CJO (- J1.--ll(2...- :::>.J;))
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Nævnets afgørelse:

_ Den ansøgte til- og ombygning hvorved ældre pavilloner med fladt tag ud-
skiftes med byggeri lig skolens øvrige bebyggelse, findes ikke i strid med
formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 16. januar 1956, der stad-
fæster nævnets kendelse af 2. november 1954. Nævnet tillader derfor i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til- og ombygning som ansøgt i
overensstemmelse med de tilsendte tegninger med beliggenhedsplan. Det er
et vilkår, at murværk hvidkalkes, og at tagbelægningen bliver med røde
tegItagsten.

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

Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, ~l80 So.rø . t d be!<r~rtusvdsknnens ng, I J "Cvt v •
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

Landinspektør
Michael Holm
Havnegade 9
4500 Nykøbing Sj.

Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted

Tlf. 56 64 27.26
Fax 56 65 64 96
E-post:
anc@domstol.dk

F 37/07
Deres j.nr.
119/2006
Odsherred k.
j.nr. 3192697
Miljøcenter R.
j. nr. 412-00169
Den
19/9-2007

Ved skrivelse af2. juli 2007 med bilag har De på vegne ejerne ansøgt om
nævnets tilladelse til i forbindelse med udstykning at overføre et areal på
391 m2 fra matr. nr. 22 a til matr. nr. 22 f Høve by, Asnæs.

I Deres ansøgning er anført:

"Ved en fredningskendelse af9. oktober 1954 (tinglyst på matr. nr. 22 a den
25. oktober 1954, se vedlagte kopi) er det bestemt at:

l. Ejendommens jorder i en bræmme af 400 meter øst for strædet skal sted-
se henligge som landbrugsjord og benyttes som sådan. Der må ingensin-
de på arealerne anbringes boder, udsalgsstader, lysthuse, sommerhuse,
transformatorstationer, beboelsesvogne eller andet, som virker skæm-
mende for omgivelserne, eller plantes høje træer, der kan virke udsigts-
ødelæggende.

2. Ejendommens jorder må ingensinde udstykkes til sommerhusbebyggelse
eller anden form for boligbebyggelse.

Det omhandlede areal ligger på nuværende tidspunkt hen som krat, da der er
tale om et stærkt skrånende areal. Arealets tilstand vil således ikke skifte ka-
rakter, blot vil der efter den matrikulære forandring ikke længere være tale
om et landbrugsareal.

På vegne af ejeren afmatr. nr. 22 a m.fl. og ejerne af 22 b, 22 e og 22 f skal
jeg hermed anmode om tilladelse til det ansøgte".



f.

Odsherred kommune har den 19. juli 2007 udtalt:

"Kommunen kan oplyse, at der er tale om en ansøgning om arealoverførsel
og udstykning på tilstødende matr. nr. 22 f, Høve by, Asnæs. En ændring der
betyder en ændret skelsætning og udstykning indenfor det fredede areal på
bl.a. matr. nr. 22 a, Høve by, Asnæs.

I fredningskendelsen af9. oktober 1954 gælder, at arealet indenfor det frede-
de område for stedse skal henligge som landbrugsjord og benyttes som så-
dan, samt at ejendommens jorder ingensinde må udstykkes til sommerhuse
eller anden form for boligbebyggelse.

Det er derfor kommunens vurdering, at det ansøgte er i strid med frednin-
gens bestemmelser. Det nævnes i ansøgningen, at det omhandlede areal på
nuværende tidspunkt ligger hen som krat, da der er tale om et stærkt skrå-
nende areal. Arealets tilstand vil således ikke skifte karakter, blot vil der ef-
ter den matrikulære forandring ikke længere være tale om et landbrugs areal.
Kommunen vurderer, at hvis der sker en arealoverførsel som ansøgt, vil der
være risiko for, at arealet inddrages som egentlig haveindretning, hvilket vil
betyde en ændring og intensivering i anvendelsen af arealet. Dette vil både
have landskabelige, såvel som biologiske konsekvenser for henholdsvis op-
levelsen af området og for dyre- og plantelivet som lever der. Kommunen
finder ikke, der er tale om et særligt forhold, som kan begrunde en ændring
og tilsidesættelse af fredningens fastholdelse af nuværende tilstand".

Miljøcenter Roskilde har den 23. juli 2007 i sin tekniske vurdering anført:

"Det er Miljøcentrets vurdering, at den ansøgte arealoverførsel vil medføre,
at der i forbindelse med udstykningen inddrages et fredet areal til sommer-
husgrund i landzone.

Den ansøgte arealoverførsel vurderes ikke at opfylde de i fredningskendel-
sen stillede forpligtelser for at opnå fredningsnævnets godkendelse".

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred afdeling har den 12. august
2007 udtalt at kunne tilslutte sig Odsherreds kommunes bemærkninger og
holdning til sagen.

Nævnets afgørelse:

Inddragelse af et fredet areal ved arealoverførsel til sommerhusgrund i land-
zone findes ikke i overensstemmelse med formålet med Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. oktober 1954, jævnfør det ovenfor referede indhold af
kendelsen. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at dispensere til den an-
søgte arealoverførsel i medfør af naturbeskyttelselovens § 50, stk. 1. Ansøg-
ningen kan således ikke imødekommes.
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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
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 opkræv-
ning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøeenter/kommunenl
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 l:?~e - medhold'
//.v I,'"",.,. I"'- /"
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UDSKRIFT AF 

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND  

__________________ 

 
 
År 2015, den 28. maj kl. 13.30 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af dommer, 
Svend Erik Hansen, Retten i Holbæk, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, 
Ørslev, og det kommunalt udpegede medlem Ejnert Sørensen møde ved Hulvej 3, Høve. 
 
Der foretoges: 
 
F 46/2015: Ansøgning om dispensation til at opføre en ny garage på matr. nr. 2bv 

Høve by, Asnæs. 
 
Der fremlagdes:  

� Mail af 4. maj 2015 fra Lennart Andersen vedhæftet tidligere mails af 29. april 2015 samt 
bilag. 

 
Ejeren Lennart Andersen og hustru var mødt. 
 
Lennart Andersen fremviste placeringen af en bestående, nu delvis nedrevet garage med et areal på 
27,8 m², og placeringen for den nye garage på 27,4 m², som han søger om tilladelse til at opføre. 
Der skal ikke byggetilladelse til at opføre en ny garage, men opførelsen af denne skal anmeldes til 
kommunen. Han oplyste, at han har tænkt sig at male garagens træbeklædning sort med hvide 
vindskeder, og at han evt. vil lægge græs på taget. 
 
Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 25. oktober 1954 på matr. nr. 2-bf Høve by, 
Asnæs, og som har følgende bestemmelser: 
 

”… 
1. Ejendommens jorder skal stedse henligge som landbrugsjord og benyttes som sådan. 

Der må ingenlunde på arealerne anbringes boder, udsalgsstader, lysthuse, 
sommerhuse, transformatorstationer, beboelsesvogne eller andet, som virker 
skæmmende for omgivelserne, eller plantes høje træer, der kan virke 
udsigtsødelæggende. 

2. Ejendommens jorder må ingensinde udstykkes til sommerhusbebyggelse eller anden 
form for boligbebyggelse. 

 

Jeg forbeholder mig dog ret til at sælge en byggegrund langs vejen til Veddinge Bakker 

beliggende mellem matr.nr. 2bn og den allerede til … solgte grund (2bu). Jeg forbeholder mig 

ligeledes ret til vest for fornævnte byggegrund (2bu) at bibeholde de to mindre huse, som jeg 

udlejer til sommerhusbeboelse. Jeg forpligter mig dog til at omgive de sidstnævnte 2 

sommerhuse med en beplantning efter nævnets nærmere anvisning, således at sommerhusene 
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ikke virker skæmmende i landskabet. Jeg meddeler samtidig tilladelse til, at Asnæs Kommune 

på ejendommen uden yderligere erstatning har ret til at oprette en branddam med tilhørende 

vej. 

… 

Påtaleretten ifølge nærværende dokument tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt 

og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig eller i forening. 

…” 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Den ønskede fjernelse af en ældre, faldefærdig garage og opførelse af en ny garage med omtrent 
samme beliggenhed og størrelse findes ikke at stride mod den tinglyste deklaration, og heller ikke 
mod de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte hensyn.   
 
Under hensyn hertil giver nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, sin tilladelse til 
den ansøgte opførelse af en ny garage på betingelse af, at garagens træbeklædning holdes i 
jordfarver, og at der ikke benyttes et skinnede tagmateriale.  
 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 
 
 
Svend Erik Hansen  Rolf Dejløw  Ejnert Sørensen 
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Klagevejledning. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager 
via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før 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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Kopi sendes til: 
 
Lennart Andersen, Reinettevej 15, 2400 København, lennart.andersen7@gmail.com 
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk, Benjamin Dyre, bendy@odsherred.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
DN lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, odsherred@dof.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle 
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GHB Landskabsarkitekter 
 
 
 
 
 
Att. arkitekt Jacob Fischer 
jf@ghb-landskab.dk      
       
       
        

        F 16/2015  
 

        Deres j.nr.  
 
        Den 25. juni 2015  
 
        
 
Ved mail af 4.februar 2015 har GHB Landskabsarkitekter på vegne Odsherred Kommune ansøgt 
om dispensation til inden for nogle fredede områder omkring Høve og i Veddinge Bakker at 
anlægge sten i terræn og erstatte eksisterende træbænke med stenbænke samt at lave en stenfrise 
ved ”Asnæs udsigten”. 
 
Fredningsnævnet har sammen med ansøgerne og repræsentanter bl.a. for arkitektfirmaet, Odsherred 
Kommune og Geopark Odsherred foretaget besigtigelser den 24. marts og den 28. maj 2015. 
 
Arkitektfirmaet har i en mail 10. juni 2015 præciseret sin ansøgning således: 

 
”… 
 Med verserende dispensationsansøgning af 4. februar 2015 søges om dispensation fra 
fredningerne:  
Asnæs udsigten, jf. godkendt deklaration af 5. juni 1957.  
Høve Stræde, jf. overfredningsnævnets afgørelse af 16. januar 1958.  
Høve Bakker, jf. overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1957.  
Veddinge Bakker, jf. overfredningsnævnets kendelse 1. marts 1965.  
 
Fredningsnævn udbad sig endvidere oplysninger om, hvorvidt andre fredninger tænkes berørt. 
Det er ved nærmere undersøgelse af informationer på arealinfo.dk blevet vurderet at Høve 
Møllegård ikke berøres af anlæggelsen af vejvisersten, om end stenene anlægges tæt på 
grænsen til det fredede område.  
 
Fredning, Høve Stræde og Høve Bakker  
Antal vejvisersten inden for fredning, placering jf. bilag: 3 stk.  
Antal vejvisersten anvendt som trappe/trampe på Esterhøj: 160 stk.  
Antal sten anvendt som bænk: 5 stk.  
 
…  

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Det vurderes at anlæggelsen af vejvisersten ikke er i strid med fredningsbestemmelserne, da 
vejviserstenen anlægges i terræn og derfor ej heller er udsigtsødelæggende. Udskiftningen af 
bænke beror sig på at kvaliteten af de eksisterende bænke er ringe. Ved at opføre 5 ens 
bænke, som designmæssigt er samstemmende med de øvrige designtiltag på Esterhøj, skabes 
et mere roligt helhedsudtryk.  
 
Fredning, Veddinge Bakker  
Antal vejvisersten inden for fredning, placering jf. bilag: 8-10 stk.  
… 
Anlæggelsen af vejvisersten vurderes ikke i strid med bestemmelserne, da vejvisersten 
anlægges i terræn og derfor ikke er udsigtshindrende. Endvidere vurderes at anlæggelsen af 
vejvisersten ikke hindrer oplevelsen af landskabets helhed.  
 
Fredning, Asnæs udsigten  
Antal sten inden for fredning, placering jf. bilag: 100 stk. rejst som landskabsfrise.  
… 
Landskabsfrisen har til hensigt at formidle den fredede udsigt og det vurderes derfor ikke i 
strid med fredningsbestemmelserne. Landskabfrisen udføres med en varierende højde på 40-
90 cm og det er således stadig muligt at nyde udsigten fra den eksisterende parkeringsplads. 
Det skal understreges at der i projektet er lagt vægt på et design, som er skånsomt mod 
landskabet. Designet har til hensigt at formidle Højderygstien og de omkringliggende 
landskaber en med stor grad af hensyntagen til dets unikke karakter. Anlæggelsen af både 
vejvisersten, landskabsfrise og udskiftningen af eksisterende bænke underbygger en allerede 
eksisterende brug af landskabet. 

 
 
”Asnæs udsigten” er omfattet af deklarationer godkendt af fredningsnævnet den 5. juni 1957. 
Formålet med deklarationen er at bevare udsigten mod nord og øst fra sognevejen nord for 
Maglehøj for eftertiden. Den ene deklaration angår hele den del af matr. matr. nr. 20b Asnæs by, 
Asnæs, som ligger nord for sognevejen. Den anden deklaration hviler på matr. nr. 19f samme steds 
og angår ”den umiddelbart nord for sognevejen liggende del af ejendommen i en længde af 75 
meter fra det vestlige skel og i en dybde af 25 meter. På de fredede arealer  
 

”må der ingensinde foretages udsigtsforstyrrende bebyggelse eller beplantning. Ejheller må 
der på det fredede areal anbringes boder, udsalgssteder, lysthuse, sommerhuse, 
transformatorstationer, beboelsesvogne eller andet, som kan virke skæmmende for 
omgivelserne”. 

 
 
Arealer ved Høve Stræde er omfattet at overfredningsnævnets kendelse af 16. januar 1956. 
Formålet var at bevare Høve Strædes nærmeste omgivelser for eftertiden.  Af 
fredningsbestemmelserne fremgår bl.a.: 
 

”… l. Ejendommens jorder skal stedse henligge som landbrugsjord og benyttes som sådan. 
Der må ingensinde på arealerne anbringes boder, udsalgssta1er, lysthuse, sommerhuse, 
transformatorstationer, beboelsesvogne eller andet, som virker skæmmende for omgivelserne, 
eller plantes høje træer, der kan virke udsigtødelæggende. …” 
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Arealer ved Høve Bakker er omfattet af overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1957. 
Fredningens formål er at ”bevare landskabets nuværende karakter og for at sikre Høve Bakker for 
eftertiden”. Af fredningsbestemmelserne fremgår bl.a. 
 

”Der må ingensinde på arealerne anbringes boder, udsalgsstader, lysthuse, sommerhuse, 
transformatorstationer, fjernsynstårne, beboelsesvogne eller andet, som virker skæmmende 
for omgivelserne, eller plantes høje træer, der kan virke udsigtsødelæggende.” 

 
 
Veddinge Bakker er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 1. marts 1965. Af 
fredningsbestemmelserne fremgår bl.a.: 
 

”…  
Formålet med fredningsbegæringen er at bevare det karakteristiske og særprægede 
landskabsområde, der strækker sig fra øst for Ordrup over Veddinge til Høve, hvor det 
afsluttes med det kuperede landskab øst for Høve stræde, i den form og karakter, hvori det i 
dag henligger. Fredningen baserer sig på 3 elementer i landskabet, dels selve de stærkt 
kuperede og i mange henseender enestående geologiske formationer, dels det nødvendige 
forterræn, hvorigennem bakkeformationerne opleves af dem, der færdes på vejene omkring 
dem, og endelig en del områder, hvor udsigten fra arealerne, dels mod nord og nordvest 
udover strand- og fjordlandskab, dels mod syd og sydvest ind over det åbne frie landskab, er 
særlig storartet. Det er ikke formålet at lægge hindringer i vejen for en landbrugsmæssig eller 
lignende udnyttelse som hidti1, men formålet er alene at bevare landskabets helhed og 
karakteristiske storhed mod overdreven udstykning, bebyggelse og de deraf følgende 
foranstaltninger. 
 …  
Det skal ikke være tilladt at opføre boder, skure, kiosker, master, reklameskilte, eller andre 
skæmmende og/eller udsigtshindrende foranstaltninger.  
… ” 

 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen deltog i besigtigelsen den 24. marts 2015. 
 
 
Nævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet er bekendt med, at Odsherred Kommune og Naturstyrelsen i andre fredede 
områder og i områder med offentlig adgang anvender stolper i naturtræ påsat piktogrammer som 
anvisning for gående. Dette er f.eks. tilfældet i fredningen af Vejrhøj-området En lignende løsning 
anvendes mange andre steder i Danmark. En sådan løsning blev også præsenteret ved 
gennemgangen af skiltning i Geopark området i 2014.  
 
Denne meget anvendte løsning indeholder en tydelig og velkendt anvisning for gående, og samtidig 
er løsningen et diskret element i et fredet område. Umiddelbart forekommer det fredningsnævnet, at 
de påtænkte anvendelser af sten til vejvisning ikke indeholder de samme kvaliteter, som brugen af 
naturtræsstolper påsat piktogrammer. Fredningsnævnet må også befrygte, at sten lagt som vejviser 
vil blive overgroede af græsser, medmindre der udføres en hyppig, konsekvent rensning herfor. 
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Fredningsnævnet vil derfor foretrække, at man også langs Højderygstien anvender den velkendte og 
tydelige anvisning af en stis forløb.  
 
Fredningsnævnet vurderer dog, at anlæggelse af vejvisersten, som den ved shelterpladsen i 
Veddinge prøveudlagte sten og i øvrigt som angivet i den præciserede ansøgning, ikke vil stride 
mod de pågældende fredningsbestemmelser. Fredningsnævnet vil derfor ikke modsætte sig, at man 
tillige vælger at lægge de foreslåede sten ud i stien for at give stien sin særlige identitet. 
Fredningsnævnet vurderer også, at udskiftning af eksisterende træbænke som angivet i den 
præciserede ansøgning heller ikke vil stride mod de pågældende fredningsbestemmelsers formål. 
 
Fredningsnævnet bemærker særligt om opgangen til Esterhøj fra Høve by, at anlæggelse af 160 sten 
som trappetrin til afløsning af de eksisterende trætrin kan forekomme skæmmende, men 
fredningsnævnet overlader den nærmere vurdering heraf til administrationen af 
fortidsmindebeskyttelsen. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at opstilling af en frise med 100 stk. sten rejst til en højde af mellem 40 
og 90 cm i det fredede areal ved ”Asnæs udsigten” vil virke skæmmende og udsigtsødelæggende, 
og fredningsnævnet kan derfor ikke godkende den foreliggende ansøgning herom. 
 
Anlæggelse af vejvisersten og opstilling af stenbænke vurderes ikke at ville stride mod de i 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte hensyn. 
 
Fredningsnævnet meddeler således i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til 
anlæggelse af sten som vejvisning og som bænke, jf. foran. 
 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2. 
 
 
Svend Erik Hansen  Rolf Dejløw  Ejnert Sørensen 
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Klagevejledning. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager 
via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
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. 

 
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. 
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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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Kopi til: 
 

�Odsherred kommune, att. Lars Jespersen, larje@odsherred.dk 
Samme,  att. Benjamin Dyre; bendy@odsherred.dk 
Geopark Odsherred, att. Nina Lemkow, nle@odsherred.dk 
Geopark Odsherred, att. Hans Jørgen Olsen, hjo@odsherred.com 
 

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

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

�Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred  

�Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk 

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

�DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk. 
Nævnsmedlem Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

 

 

År 2018, den 27. juni kl. 14.30 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af dommer, 

Svend Erik Hansen, Nykøbing Sj., og det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, Ørs-

lev, og det kommunalt udpegede medlem Torben Rahm, møde i Odsherred Kommune. 

 

Der foretoges: 

 

FN-VSJ-025/2018: Ansøgning om at lovliggørelse af renovering af sommerhus på Hulvej 3, 

Høve, 4550 Asnæs. 
 

Der fremlagdes:  

 Mail af 17. maj 2018 med bilag fra Lennart Andersen 

 

Mødt var 

Ejeren Lennart Andersen og Kirsten Bratholm. 

For Odsherred Kommune mødte ingen. 

For Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, mødte Birgitte Lau. 

 

Lennart Andersen fremviste sit nye sommerhus og tegninger herfor. Han foreviste også fotografier 

og tegning over grundplan for det gamle hus. Han forklarede, at det gamle hus var på 86 m
2
, hvor 

det nye hus er på 99 m
2
. Det nye hus er i det væsentlige opført på samme sted som det gamle. Ved 

det gamle hus var der en terrasse mod nordøst. Denne terrasse er medtaget i det nye hus. Til gen-

gæld er en mindre udbygning ved det gamle hus ikke medtaget i det nye hus. Det nye hus har en 

højde på 4,5 meter. Lennart Andersen viste, at han har modtaget en mail af 10. juni 2015 fra sin 

arkitekt Hans Meilstrup om, at arkitekten havde sendt byggeansøgning og tegninger til Odsherred 

Kommune, som imidlertid har oplyst aldrig at have modtaget ansøgning og tegninger. Sommerhuset 

ligger i landzone. 

 

Birgitte Lau bemærkede, at det er Danmarks Naturfredningsforenings holdning, at sommerhus i 

landzone børe være af mindre størrelse. 

 

Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 25. oktober 1954 på matr.nr. 2bf Høve by, 

Asnæs, og som har følgende bestemmelser: 

 

”… 

1. Ejendommens jorder skal stedse henligge som landbrugsjord og benyttes som sådan. 

Der må ingenlunde på arealerne anbringes boder, udsalgsstader, lysthuse, sommerhuse, trans-

formatorstationer, beboelsesvogne eller andet, som virker skæmmende for omgivelserne, eller 

plantes høje træer, der kan virke udsigtsødelæggende. 

2. Ejendommens jorder må ingensinde udstykkes til sommerhusbebyggelse eller anden 

form for boligbebyggelse. 

 

Jeg forbeholder mig dog ret til at sælge en byggegrund langs vejen til Veddinge Bakker 

beliggende mellem matr.nr. 2bn og den allerede til … solgte grund (2bu). Jeg forbeholder mig 

ligeledes ret til vest for fornævnte byggegrund (2bu) at bibeholde de to mindre huse, som jeg 
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udlejer til sommerhusbeboelse. Jeg forpligter mig dog til at omgive de sidstnævnte 2 som-

merhuse med en beplantning efter nævnets nærmere anvisning, således at sommerhusene ikke 

virker skæmmende i landskabet. Jeg meddeler samtidig tilladelse til, at Asnæs Kommune på 

ejendommen uden yderligere erstatning har ret til at oprette en branddam med tilhørende 

vej. 

… 

Påtaleretten ifølge nærværende dokument tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt 

og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig eller i forening. 

…”  

  

Fredningsnævnet drøftede sagen og traf følgende: 

 

Nævnets afgørelse: 

 

Den sag, fredningsnævnet behandlede ved sin besigtigelse den 28. maj 2015, angik en ansøgning 

om at måtte erstatte en delvis nedrevet garage med en ny garage med omtrent samme placering, 

som den ældre garage (FN-VSJ-046/2015). Det erindres, at Lennart Andersen i forbindelse med 

denne besigtigelse omtalte, at han var i gang med at renovere sit sommerhus, og at der blev talt om, 

hvorvidt en renovering krævede en godkendelse. Der blev ikke truffet nogen afgørelse herom eller 

givet noget forhåndstilsagn om en godkendelse. 

 

Det sommerhus, som Lennart Andersen har fået opført i stedet for det gamle sommerhus, er hoved-

sageligt placeret på samme sted, som det gamle sommerhus, og det nye sommerhus er ikke opført 

på en måde, der strider mod fredningsdeklarationen eller mod de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 

2 og stk. 3 nævnte hensyn. 

 

Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, give en lovliggørende 

tilladelse til nu opførte sommerhus.  

 

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

66, stk. 2. 

 

I behandlingen af sagen har deltaget nævnsmedlemmerne Rolf Dejløw og Torben Rahm. 

 

På fredningsnævnets vegne 

 

 

                             Svend Erik Hansen 
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Kopi til: 

 

Lennart Andersen, lennart.andersen7@gmail.com 

Miljøstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,  

Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk. 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 

natur@dof.dk, odsherred@dof.dk,  

Odsherred kommune, Berit Karlsen 

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 

Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj. 
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