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D E K L A R A T ION

.
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Efter at undertegnede
Matr.Nr.4c,

S6gn; t'il

Konsortium

havde erhvervet

"Næsgaarden"

8a, Sæ, 12a og l2ad Ordrup og Kaarup Byer,'Faar~y~jle
~

Udstykning

foreningen

:.

og Sommerhusbebyggelse,

)

," l . : ~}.,.. I.:, ;

er der af Gruride'jer-

for Kaarup By og Ordrup Næs, repræsenterende

tidligere udstykkede
den projekterede

Parceller,

Ejere af

-

fremsat Protest mod Udstykning

Form og af Danmarks Naturfredningsfore?ing

sat Forslag om'partiel

i

frem-

Fredning af Ejendommen.

I Overensstemmelse

med de i Anledning heraf med Naturfred-

nings~yndi5hederne

og GrundejerforeninGen

lægger Konsortiet

herved Ejendommen

førte Forhan01inger

paa-

følgende Servitutbestemmelser,

}

idet

henvises til hoshæftede,

Kort, paa hvilke~ Ejendommens
røde Skellinier

afgrænsede

af Landinspektør

Jelvard udfærdigede

Jorder er inddelt i forskellige-.;med
Afdelinger,

der er betegned~

Bom
'~.5 _~

Bogstaverne

A-P.
1.

Den yderste Del af N~sset, det saakaldte

"Næbbet",

paa Kortet

betegnet med A og i Marken afgr~nset

af et Hegn, fredes, saaledes

at det skal henligge i sin nuværende

Tilstand.

Der maa navnlig ikke

opføres Boder, Telte o.l. eller foretages Beplantning.
Almenheden

har Ret til Ophold og Badning fra Arealet~.m~n

d~tte

I

maa ikke benyttes til Ka~pering.
Almenheden

har Adeang - dog ikke med Automobil

eller Motor-

cykle - ad den til Arealet førende VP.j, dog at Konsortiet
til at omlægge derill8efter Forhandling
..,

Saalænge der drives Landbrug
beny~tes

.

har Ret

med Naturfrednin3snævnet

.

paa "l'læsga'lrden",maa Arealet

til Gr~sning af Faar.
- ·1

II.
tilgrznsende

'.

Areal B maa der anbringes

en Bebyggelse,

der dog ikke maJlæ5ties nordligere end Bebyggelsen paa Parcellen
. ,\
'"
Matr.Nr.8an, og som,iøv~igt er underkastet Fredninosn~vnets Censur,
jfr. nedenfor under VII~
:L ...__

,

__

o
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'

__

.,_
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~~::..
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Areal C. maa ikke udstykkes
Grunde,

i mere end 6 omtrent

jfr. nedenfor under VIII.

Bygningerne

skal lægges i Arealets

,

'.

sydlige Del og ~kke mere
Grunde'~:Den:;nord- •
. --

~

~\;\'l,\;~~''''

.

Den over Arealet førende Vej forlægges

.

. ••

\'

;i~

østlige Halvdel af Arealet maoa ikke beplantes.

udstykkede

..

l,.

end 28 m fra Skellet' mod de allerede udstykk~de

tidligere

lige store

l

langs Skellet mod

Grunde.
11

Til Brug for Almenheden

udlægges de~ en 2 m bred St~

nævnte Vej til Nordskræntens

Nærhed og videre langs denne

over B. til Arealet A.
IV.
Den nordvestli6e
"Plateau"

- der er lavtliggende

siden begrænses
yderligere

Del af Arealet D. - paa Kortet betegnet
ud mod Have~,

af en kratbevokset

og som mod Land

Brink, maa ikke bebygges

men skal henligge i sin Ruværende

beplantes,

e

Tilsta

med Ret . for
-. Almenheden til Ophold og Badning •
Den mellem Matr.Nr.8al og 8ap udlagte Vej skal tjene som
,..

gang for Almenheden

til "Plateauet".

"

Paa Brinken
nineer nærmere

oven over Plateauet maa der ikke anbringes

end 10

ID

B

fra Brinkens Kant.

V.
Arealet F. maa ikke bebygges
Med Fredningsnævnets
Landbrugsbygning

Samtykke

med tilhørende

eller beplantes

med Træer.

kan der eventuelt

opføres e

Have.

VI.
Med Hensyn til de paa Ej endommen liggende

Høje g,dder f"'l

Bestemmelser:
l. Der udlægges

en Sti til Afbenyttelse

for Almenheden

til "Lo

2. I en Afstand af 40 m fra "Hyrehøj"s Top maa ingen Bygning an
3. I en Afstand

af 20 m fra den Nord for "Hyrehøj"

maa ingen Bygning
4. løvrigt

100 m eller derunQer

i

I,

opføres.

skal Placeringen

høje, godkendes

liggende Kuppel

af Bygninoer,

der opføres

fra de øvrige paa "Næsgaarden"

af Frednin~sr.ævnet. Herfra undtages

i en Afstand af!
liggende KærnpeJ
dog Arealet G.

VII.
Ingen Bygning paa nogen Del af "Næsgaarden"s

Jorder maa opføres,

l

forinden

Bygnlngstegninger

været forelagt

med Angivelse

Naturfredningsnævnet

af udvendige

og er godkendt

Farver har

af dette.
.

Uden Nævnets,specielle
end l Etage foruden

Tilladelse

Kælder,

hyls. Loft ikke ma~, ligge".m.e.reen~.l m. ",

"'over d~t 'omiivend~ 'Ter'ræh,:d'&~ ·~t· Givi~ær~i~er:,l" T~g~ta~en
rettes,

og der maa paa hver Grund kun' anbringes

til een Familie
lnn

Bortset
,

le

I

..ejendom,

~a

'ind'::i~

eet BeboelseshuB

og en Garage.

fra den Del af Ejendommen,

der benyttes

som Landbrugs-

G., Hi og H2 maa der 'ikke,drives Erhvervsvir"ksomhed af nogen Art.,

I

"-

med Udhuse

.

maa ingen Bygning 'have mere

I

e

samt. Arealerne

Uanset foranstaaende
VoulUnd

solgt Pardel

retnings

l-

i

el

Bygning

Reklamering

maa der paa en fra Arealet

indrettes

K til Købmand

en Købmandsforretning.

skal som andre Bygninger

fra denne er underkastet

Som Hegn maa kun benyttes

godkendes

Nævnets

Naturhegn

Denne Foraf Nævnet,og

Censur.

eller Hegnspæle

'med l glat

f

Traad.

,aer,

..

,

Eventuel

Indhegning

."'.'o·Stier
IDas kun foretages

ede

Iøvrigt maa.der

ed

Naturfredningsnævnets
somhed,

I

ejl
~

ette

udlagte

efter Aftale med Nævnet.

paa Arealerne

ikke' anbringes

Skøn kan v'irke skæmmende,

noget,

som efter

eller drives Virk-

,o"

er ikke tilladt,

undtagen

forsaavidt

Landbrugsejen-

dOIllInen
angaar.

et

kke

Afbenyttelse

som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende .

. Svinehold

s

af de til Almenhedens

i

e

Af Hensyn til den almind~lige
Ejendommen

Sikkerhed

drives Jagt eller overnovedet

anvendes

Dette gælder dog ikke den Del af Ejendommen,
Landbrugsejendom,

maa der ikke paa

saa længe den benyttes

Skydevaaben.

der henligger

som

som saadan.

VIII.
Med Hensyn

til Udstykningen

l. Areal B. maa ikke udstykkes
2. Areal C. maa kun udstykkes

g~lder følgende

Bestemmelser~

yderligere.
i 6 omtrentJ.ig lige store,Grunde.

3. Areal F. mae ikke udstykkes.
4. Arealerne
I
t

l
l,

ir,

i

!

G. Hl og H2 kan udstykkes

i Parceller

paa ca 2000 Kv.

Alen som Mindstestørrelse.
5. Den ikke fredede Del af Areal D. samt Arealerne
M.N.~

og P. maa kun udstykkes

~. ll' 12, K. L.
i Grunde paa ~indst 1/2 Td. Land.

l

e
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Dog kan der af disse Arealer
værende Lodsejere

sælges mindre Parceller

langs Kysten til Sammenlægning

domme, ,saaledes at den herefter

,~.
r,. _.....

med disses Ejen-

Ejendom

ikke senere

maa 'udstykkes.
Af Areal K er solgt en enkelt Parcel i mindre 'Størreise,

r '
,,-

sammenlagte

til de nu-

Areal L er solgt 14 Parceller

'

af mindre Størrelse.

Endelig

e

Areal M en enkelt Parcel solgt i mindre Størrelse.
Disse Salg anerkendes.
I de Tilfælde,

."=-r

mindre-Grunde

hvor der allerede er so~gt flerec'såadåpne

.........

til en enkelt Køber" udstykkes 'de.paagældende

P

celler som een Pureel, og der indføres i Skødet Servitutbeste
melse om, at yderligere

Udstykning

ikke vil finde Sted.

Skulde Salget af nogle af de her nævnte, mindre Parcelle
"

blive ~nnulleret,

,

gælder Hovedbestemmelsen

Grunde paa mindst 7000 Kvadratalen
Salg er blevet annulleret,
Det anerkendes

om Udstykning.~f

fremtidig de Parceller,

dog bortset fra indeklemte

endvidere,

at Parcellerne

hv

P~r6ell

l og 2 samt 23-

i Areal L kan sælges som 2 samlede Parceller, uanset

r·-

naar op paa 1/2 ~d.Land •
.~ Af Areal M. er solgt et Areal paa ea 115000 Kv.Alen.

{

De

j'

Areal,.v'n kunne udstykkes

i

Tilsvarende

i Parceller paa mindst 7000 Kv.Alen

Bestemmelse

gælder for Udlejning

af Arealet.

IX.

Paataleretten

e'

paalagte

e
e

med Hensy~ til de ved n~rværende

Servitutter

tilkommer

Deklarati

Naturfrednin6snævnet

dog saaledes at der ved Siden heraf tilkommer Grunde'jerforeni
Paataieret,
l,
I
t

melserne

.:

forsaavidt

angaaende

Deklarationen

I'r.

angaar Afsnit VIII, med Undtagelse

G. Hl og H2•
kan paa Fredningsnævnets
Arealerne

lyses paa "Næsgaarden",

og Konsortiet

kan ske uden Anmærkning

om Pantegæld.

Foranstaltning

tin

drager Omsorg for, at dette

x.

"

Det er en Foruds~tning
Grundejere

ministeriet

anbefaler,

fra "Plateauet"

....1.

-.......~

__

~ .......

_.

•

fra Konsortiets

Side, at den af nogle

anl~gte Retssag hæves, saaledes at Sagsomkostningerne

begge Sider frafaldes,

~_""",_""""--J-

af

og at Naturfrednin6sn~vnet
at Byggelinien

overfor Stats-

ved Strand paa Strækningen

til Skellet mellem E og F og paa Arealerne

_

fra

-------_I' ..._". '_- ~
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Nykøbing Sj. den 28,August 1942

•
Stanley Segner.
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DEKLARATIONER>

.I ( "

J? -i

~lJIl1939

Justitsministeriets Genpartpa.plr. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategnlnger m. m. (vedr. fast Ejendom).
8~

Mlr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(I København Kvarler)

Kaarup-Ordrup,Faarevejle

bogen, Art. Nr., Ejerlav,
Sogn.

l[
fil.

A-nmelderens Navn og Bopæl (KonIor):

\ rt~t"
Gade og Høs Nr.:

'\

ORA6SHOLM GODSKONTO~

,. ~ .
>

.. ~
'

(hYOf ... d_nt ft"des)

~

.: ,l

'I ,••

PR. F/l.AREVEJlE

"

ru

f

.\

')

I

REG. NR.

Købers
}
KredIlors
Bopæl:

eller(1 de senderjydske landsdele) Bd. og BI. l Ting-

{I

Sogn.

l

ST.

GOO$l<c/;ror.~T l HOR\'t 39 U.
eOO~FOr(v.\L1EREN: fAAREvEJLE

el.

Slempel:

}

Kr.

øre .

J'-

Ekstrakt
,

af . bet •.......

~

Skøde ..5 ...Au& •......... 193

j

iii

f

vedr. Matr. Nr. .. 8~

~

t
f~

fuldm:egti

& .Knud

Meyer,

a

fra Aktlesetskabet

KØben~aTIl

.

~~~.~P ..~O rdrup

al...

Faarevejle

.

,

Dragsholm

. By.

Sogn.

Paa den solgte Ejendom maa ikke holdes Svin. og der maa ikke paa samme drives

f

Erhvervsvirksomhed

af nogen Art eller Virksomhed,

nere de omboende.

Ejendommen

f

(er. l .Td. Land); paa hver Parcel

II

der ved Støj eller ilde LUl:t kan ge-

maa ikke udstykkes

i mindre Parceller

end 551S m2•

mna kun opføres een Beboelseseje~do'm

og denne

maa ikke beboes af mere end een Familie ad Gangen og navnlig ikke indrclles li! Feriekolonier, Pensionater

eller lignende, og at der af Hensyn til den almindelige Sikkerhed

ingensinde maa drives Jagt eller overhovedet

I

anvendes Skydevaaben

paa Parcellen.

i
1_

Ingen Bygning maa opføres paa Grunden forinden Tegning HI denne er godkendt al
Sælgerne.
Paataleberelliget

er Sælgeren.

Opløsning maalle overdrage

t
I

•
I
I

I

I

l

ftr.tllll"c··
fotmaln

D

J ...

q

•

KleldohY, AIS, K.be.h.".

og den eller de. til hvem Aktieselskabet

denne Ret.

i Tilfælde af

~+'j Dl

/ I"

J? -i ~t1G.1939

rUd/714n .. ~.

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer
Udslettelse og andre Paategnlnger m. m. (vedr. fast Ejendom).
Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(i København Kvarter)

S~

Kaarup-Ordrup,FaareveJle

REG. NR. <61:3 ,OD

Sogn.

Købers
}
KredJtors
Bopæl:

eller(1 de sønderjydske landsdele) Bd. og BI. l Ting·

til

bogen, Art Nr., Ejerlav,
Soga.
ADmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
ORA6SHOLM GODSKONTO~

Gade og Hos Nr.:

PR. fAAREVEJLE ST.

(h,.or ... dan' ""de!)

nr.

13oo:;t<crlTor.!:T. HOR1t ~9 u.
eOO~fOlCv,'Llf.flf.H;
fAAflEVEJLE

al.

Stempel:

øre.

Kr.

Ekstrakt

.1
l

al .. b.et •.........

~

•
i

til

f

vedr. Matr. Nr ..

~

!

Skøde ...5 ..AU&•.............
t93 S Ira Aktleselskabet

fuld~gt1

& Knud. Meyer,

Sam

.Klllben1;anl

,
i

..

. .

K~.§l.~p.:O.rd~p

af

Faarevejl~

"

.. ..

Dragsholm

.

.. By,

Sogn.

Paa den solgte Ejendom maa ikke holdes Svin. og der msa ikke paa samme drives

~
,

i

Erhvervsvirksomhed

al nogen Art eller Virksomhed,

nere de omboende.

Ejendommen

(er. 1

der ved Sløj eller ilde Lugt kan ge-

maa ikke udstykkes

Td. Land); paa hver Parcel

i mindre Parceller

end 5516

maa kun opføres een Beboelsesejendom

rnZ•

og denne

maa ikke bebo es af mere end een Familie ad Gangen og navnlig ikke indrclles til Ferie-

I

kolonier.

Pensionater

eller lignende. og at der al Hensyn lil den almindelige Sikkerhed

ingensinde maa drives Jagl eller overhovedet

I

anvendes Skydevaaben

paa Parcellen.

i

1-

Ingen Bygning maa opføres paa Grunden forinden Tegning til denne er godkendt af
Sælgerne.

.

Paataleberettiget

er Sælgeren. og den eller de. til hvem Aktieselskabet

Opløsning maatle overdrage

i

l

I

I

li

Belfll1tnC'Formain

D

denne Ret.

i Tilfælde al

•
KORT>

•
•

DISPENSATIONER >

Afgørelser - Reg. nr.: 00873.00
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning

,~

REGe NRi
b

Kopi ti! otien'(ering

6 () 8? ~ ,6 ()()

I~)
'<:

FredninGsnævnet for Vestsjæll~nds
nnts nordliGe fredninGskreds, .
.:lur.Docroerkontorot, Sofievej 4
tlf.nr. (03) 434211

"

MOG skrivelse

8 ~

JAN. 1974

Fr.j.nr. 278 C/1972.

til en pnrkerinGsplnus

"Næbbet" uncl..cr
"Næs.:..,ården",
Orc.l.rup
pr. Fårevejle,
Hnns Cl~usen,

1-

nf 30/6 1912 hnr kOnI.luncntil nævnets Go~kendelse

freDs endt et skitseprojekt
:~

4300 Holbæk, d. ~

SDst. EjendoLIDens DQtrikcl

Kårup/Ordrup

Af projektet

byer, Fårevejle

freDsår,

beteGnolse

tilhørenele Cdr.
er r.12tr.nr.4

Qh

soen.

nt dot pl~nlncte

p~rk0rincsnre~1,

oe

on del vil blive beliGcende

Dellen kysten

vens § 46, stk. l fnstlncte

strnndboskyttelseslinie,

Dod Cræs oventuelt

til 62 enheder på

nod Græsnrnerincssten

hvor~f

d0n i n~turfrednin~slotænkes befæstet

oG de enkelte P-plndser

nf-

nærket Ded r o.. fter i 2 D' s lænGcl.ofra. p~rkc..rin~~sbeGrronsninceni 0,5
n's højde.
På ejonclonDen er d. 7/4 1943 tinc;lyst en ,'"'..f
de clo..V'c.3rende
ejero

\1\
,

\

l

efter forhnnclinc

Ded fre~nincsnyndiGh0derne

uQstedt fre~nincsdekln-

ti onen
rntion, oDfr'..ttenclo
blo..ndtnnelet "Næbbot ", (ler på ot c1..eklo..ro..

lvoclhæftot kortbilnc

,e punkt

er benævnt

oDxåcle A. Horon er i c:'ekl:\.ro..
tianens

l bestont:
"Den ydersto elol ::.fnæsset, c:'etsåk:::,
lclto "Næbbet", på
kortet beteGnet

Dod A o,.·
u i n::.rkenQfG~~nset

såledos ::.telot sknl henlic(u

ni et heGn, frec1es,

i sin nuV'~renuc..tilsto..nc.Der nå

no..vnliGil~e opføres boco~, telte oc liGnende el10r fOret~cos
bcplo..ntninc.
AILlenho<.lenh~l.rr0t til ophold ae; b:ll'.ninc,
Don ....
;'ette Llå
ikke benyttes
Alnonhodon
tarcykel

til cnupcrinc.
hnr o..clc~nG
-

- nu den til ~r~~lct

cae

ikke nod nutollobil eller DO-

førcn~~ vej, doC nt konsortiet

hnr ret

til

nt onlæCGe ~onnc ofter

forh~ndlinc

ncd n~turfrcd-

n1ncaaævnot.
dor drive. l~nebruc pi "NæsGlrdono ol aroalet bo-

~GO
~ttos

til GræsninG nf får."

On holo dot vod deklnrntionon

frodeue

"Son hecn Då kun benyttes

onrådo he~~er

no..turhec.;n olIer

det:

hecnspæle

nod

l Cla.t tråd.
Eventuel
lnctc

tur

in~~C[;nint; o..f (10 til

stier

nå kun forctetC~os efter

løvriet

nå ('..er på .::.rerllerne

nnturfru2.ninc:snævnots

virksor:mod,
Påtnlerotten

~ftetle

oller

ud-

EOel nævl1~t.

ikke n.nbrinces

skøn k,'l,.nvirke

son ved støj
efter

nlI1cnhuC.ens .::.fbenyttels0

nocet,

son cf-

skcorJDonci.e
oller

drivos

i1(le 1uL~t ko.n c;cnere do oDboondc;"

~o nævnte bcstoru~o1s0r

tilkol~or

fredninGsnæv-

net,
Etnblorinc
ter
kon,

nf den ouhnndloJo

ænQrinc nf frodnincsdvkl~r.::.tionen,
jfr.

Qor tænkes

telseslinien

ot.::.blcret

el 19~2 ho..r v\.;c:.ta,cet nt
korrrlunevoj 100 til

ofter
frellL;år

Næbbet, såfrunt

l~~nets

herefDe~vir-

så vL'..t o..n....:5.r
c.:'onC..\JI

Dellen

kysten

oe strnndboskyt~ 46,

("let, L'..tkOI1I.lunn.lbostyrelson
fællosvej

af

stk.6.

1/5

de

SOLlkor.mUl1ovoj fret

fre~nin~sL~ncicheQornQs

so..Dtykkc

opnås.

So.cons in(!.brin;..:olsG for

"Ullv(llL-;otfindor,

kræver

netturfro~nincslovons

optn.Ce don privo.te

anlæc ~f po..rkorincspl;uson
VOll

so.nt for

på ;rortlct

nævnots tilladelse

Af kOfmUllons skrivuls0

hvilk0t

G 34,

m:tturfrec.ninc;slovons

pl~usen,

til

p.::.rkerincspl,'l,.Qs nødvcn~iGcør

nævnet hnr forolic

...:c.:t føl:..'011'10 u,:'..
tnl-

nt c..lornok k~n nnførcs

vocl n.t ~nvon(1.oen ::01 o..f Næbbet til

bot6Jnkelicho(~cr

pr..rkoril1(;,

nOll

fin(~or på

I~

don nnlon
stoc1..O[~ til
for

sido,

nt interesson

i ~t få åbnot

("'.-oni forbin(:'..clse

offontli~:ho(lcl1

nå tnlc

for,

o..~c~ncen til

horIJo,-l belic~:ol1(:'e nCL;et fine
<'..ttilletc;'olsol1

~ivos."

~ettc
strand

I on c..f nævn(;t ovor sc..~~oninc.h(;ntot

uC.t~lolso

nf 26/10

1972

har no.turfroCLnin,-;srå.::'et U(::.t<:1.1
t, c..t <.1..et:

øcet
for

"fin,.~or blo.nllt

nn<.:'et på .=;rull.:'1
.. 'l[; ni bosi[~ticolson,

publikuosbesøc

på næsset

stedets

siet

nnturhistorisko

~irckte

erobret

nf høj

110

till".'lvr

at

onråJ.et

vil

vur..;ot2tion,

Rål.lct er n..f don opfc..ttolso,
frn. bå2e botnnsike

vil

særpF~C, Don cot

ncc.."'..føro,o.t ovcr\.:'rcvsk~rakt(;r(m

no bliver

I

ikke

bety~o

nt
on fnro

.

ko.n på lænccro

Cå tn.bt,

oG nrcalor-

~10rSOIJL~ræsninc(;n ophører.

'1t ::'etto

vil

V"oJr0bukl'lL cliCt

oe lc..n~skn.b(;liC:0 kriterier.

'let, kunne rå~1ot L:'orfor tænke

uc:-

Hvis forhol~o-

Sil:

,::.011

nulic~he(:",

•

/

t

blev

:ræsnin,-;snuli:

=hc~""erpå bv,.;::o si::'or

væro b::..(~nin~;o:.; L.'I'8JSnil1.:på hv~r sin

oG ....
yreno

(holst

lleskor

får)

ville

ikko blive

(10 nå forLlo~""es I"'..tville,
ovor holo

k::>"l1
sikres
rosultro.t,

Næbbet på

orson

C--...nC.tlvis

011

Ilå .......
et foretrækkes,

D:J.ne::trks Nn.turfro.:..1..ninSf(;r~llinl;

vej

sL ....
o [tf hosnot ,
nf pUblikuo,

<.:'cr fo:;r.....
es n::.n[.:e L1onikke

::'tfl:rGJSnil1t.:cn

på o.n-:'on nå·:\;

o.t bOS0t>t

Då Cå ut stykke

Dor kunno så

forstyrret

l....

vo-l on så,:':J.n (101in~ ollor

vec1..~lt publikun.

til

:lf hOt'not.

skiftovis

hvilket

a

.:..:'elt ve,':.. et trå :'hOL~l1,så ~:'or v::..r bå(~0 badeo:- og

son hi(:'.til

DOC:'

S8.J1no

bot:rænsL.s.-

fr!"'..p.1.rkerin---.;sst0.:.:'et."

h2.r i on skriv01so

nf 1/11

1972

næ~~ot uC.t:llt:
"nt foronin: :on ikke
8.f on p~lrkcrinL;splnc.s

Donur ::tt kunne n.nbof:-'..lo pln.corinc;en

på NCJbbot. Man finc"'..er, :l.t .:'et vil

være

Don på tænkt o pC'..rkorincsplt"'J1s på Næs,.:år c"'..
ons o.roC'..ler, o,.:
son er bolic. :en::'o ninr.....
ro en-,l..100
på Næsset,

_

uå i tilstrækkolii.;t

Fro, ,:'cmno bn~:'estr[1.n~l OL;til
onel 800

D.,

0_; N@bbct vil

Ll.

frn.

-.:'011

bc"....
stc

br:.clostr::m,:

onf:l.nc kunno opfylc1..o offont-

N@bbct vil

<.:'er VCDro~·.1in,:'.ro

på C.onno nåc:'o in~lCL\ san ot l1r'-tur-

Skullo

kOr.J..i.
...
:l.Unonfnsthol(:'o,

nt nem ønsker

ple/' ..s IJEOrnoroNæbbot, nå c~enno oftor
otr.bloros

in'~onfor

nerhuso,

',let onråc.'..o, ler

oe; =:'er :.10. i ..'...et hvlo

sk':"tbeli(;e kvn1i tot.
Ef tor

o..t VC2I'e~'jort

on pr,rkorin:;s-

foreninGons

opfo.ttolso

i ll..L1.i~
or u·.:'by~~;ot :]e'::' son-

forotnL'os

011s<':1.l:'o.n
slørin~:,

r..t

11

opnærkson på ::-tt ,:'on p5..tOJnktopr..rkorincspl~,-,-'...s

,
villo

I

kræve 118V118tstil1n201sc

forcnin

~ftor

n2turfro2nin

..~slov8ns

§ 46 hnr

:on (l. 12/12 1972 supp1orol1'.2.e u,:.tn.lt:
liGt forenin.
pnrkorin~:spl""l!.s
""l'ol"s

,"

I.

V

l-

en forts::tt

1:'..:;t im:'on for

ø" l'='""'on·''--_I..].., for
\ _,-

nå V'c.Oro
::-tfC.on opfC'.ttolse ,. nt en

o".;~_)U

l~.:;t oI1rå.~:'ot. li.t

~'_.;n

\."-'n
... 1"..;

<lotto s:n.r.;vroonrD.<..:'o
vil

fro"111'n '.J''
-.,..

praj oktcre,:'o

~or i sin

pnrkerin,;sp1:

til

væro
or på-

.....
:.s ·,:'01vis

er

\

uhclc:'iL~Oi elispositionen.

II

EnC.vi_:'0ro h::tr Nnturfre·.lnin

srå '.ot CL.21/12 1972 tilføjet

sin

uc.lt:-:.lc1so:
"For :.....
t rEl.':'ct hLltil

h''..r villet

rin,-·spln,'.sor

strn.nl'.bcskyttclscslinion,

søværts

fø1con.:'c foru,'.sc3tnin,;er

o.nbcfa1e oto.blorinr;

::tf p~rko-

h'l.r nem krsc-vot

opfyl '.t:

r..t

plr' ...:'scn o.lono sknl

n.t

h0nsii.;tsI.1cJssir: pl.-...cerin': nf plrtC'.sOlll ~.n,:'VBJrtsstr,'.l1.'.bcskytt'-Jlsos1iniel1

værts

pl~corin.;,

b0tjono

ikko er :"luli..:,

~isso

nnturvL'.onsk["'.boli,;

ot str'1.n,-:'publikul.l

ollor

intoross<.;r

ko.n bl.G,

l 'l.ly:'sknbel i:..: nrt

VBJronf

Cl

Dot nå VBJroen S,'l.TJlotn.fvojnin.~ ::Lf'.lo l1@vnte kri terior
.:'.er bliver
lico

nfcørenle

for7

(:'isponsa tionsbo,;run

on ,:lo i Pi;f.

461' stkø

6 nævnto sær-

1011l:'eonstamlli[ ;hoc.lor er til

stecle.

C.t

en søvmrts

pl<1.corin~.; UL1i~~~:'clbclrtskullo

viQonsk~boli~o

interesser,

Rå '-et bonyttur
nod skrivelse
tor

lojlic.;hec1on

nf 26.

~',ivno accopt

o~ n~n vil

oktober

vc:;ro i stric1

Qerfor

v@ro in,:'stillot

at unc:'erstrec;e,

til

u2frn

Råc.:'ot k"'l.n sålci..!.os kun :"'l.nbof:J.lol:'isponso..tion

•

l kC'.n(..;onnon f øros
l l[~OVO

l
en or ..nln,:

(:'ots nUV'oJronc:'ok::.rnktor

oprotholdos."

hus ::10C:' (101 tc.colso

ejoron

ri. :scmtikv::.ron

,on for

Unc.:'orllØ2ct oplyste

(:'0

oe

J.

til

En(:'vic.:'oro (:'el to,;

offent1i;0

vej,

Gt 20n forcslno,;"c

"NCJbbot" eksistcronc:'o

"Store;

o.f p,'1rkerin ;spl:"'.(."..sonno,:' vest.

ForDnnci.on for

"rUl1c"..-

on strækninc

for

ko::munon,

o..t plo..nen

OD

hnnc!.ic:1ppoc:'e o ~ ('o..n(;bOSVWI'Otil

fo:'s

:~.t tilb.\.,.:olc~L':;e

Næbbc:t frn. ,:'on ncorDosto oksistercn~:'o

on o..fsto.n(:' ,::'er fron

en;:'vi 'lorc,

for

"Næbbet".

dor ikko ho.r nuli, ;hoc.l for
til

Ra(:.-,

kOnTmno, fro ,1.-

Orc:'rup NE8S,L:'er ejer

repræsentanterne

(:'on lluværol1cle 1nn(;e n.fstrtrd

lystos

Drl'.,:sholn

srå,.:'ot.

or sCJrli(~t bo;;run,':.ot i honsynCJt til
noc:'borc;oro,

ot~blo-

l'.:LJtskon.:iJuno,Dn.l1i".K'..rks
No..turfroc.!.nin '8-

o.f ...
"..en or.1ho.nc.:'loc.o
pri v::.t o f2Jllosvoj

vej

for

N:lturfro,:'nin(

Kårup Skov

til

o'·l.I'-".:Jot
wL
,oc,c,;

r'. f

o

8.f "Næs(;å.r-:le n IJ ~~rc1.Hnns 01<1.uson OL;repræscnt::.ntor

ejorforenin:

'I

ae

p l oJo

bosø,_on,:'o er

nødo i Sl'. ;011 på DrG,:sholu

,"'.f r(;præsont::mtor

ninr;splo..nuc:'vo.l...:ct, Vostsjæll::.n,:'s
foroninc,

f or

o

Nc..::vnothr.r cl. 9/2 1973 nfhoh'..t

at don

nQturbov~rolsos-synspunk-

nf on ø,-;ot åbninG nf NC3bbot for

o

no.::'

sø" vil

0(,

tilb:i.,;o

or

C,'J..

plCl.corinr.:: er vr.l::t,
llnnno on nn.turli,.:

Denne ':'.C;tos iøvrit:t

fro':nin;~sp1 '\.nur"lvr-...l:_;et
oplysto,

9 kn. Dot opfor ."..iC.on på
bo; ;rr,:msnin ;

nfL'r:.:onsut no,:' ~røf-

r..t Str.tcns

No.tur-

fre:.~nincs-

oe l:::m"'.sk['..bskonsulont

hc..v.:.10støttot

for

slutterle

sie: repræsont'J.nton

for

o~' o..t u" ..,

spør: :S~~ål r 1:'1li

"crW1c.
....
ojorforonin:.;cn

for

Kårup Skov o..: Or~""rupNe3sII protestoro.:.:'(;

o-nsø~'to,

o.. t (....
otto

hc ,....
, ,'"'.ftr-::..fik:::.lo CTUnc.i.o,non h~,v(::'ofunc:ot,

Grel... Ho-ns Cl::-:.uson og roprCJsontnntorno

dot

noc:' ,2et <'-.nsøsto. Hertil

~run(l..ejerforeninl.~en

"N2JS
Ci'lrc:'en " , ".c

li, :ol(.(".es :;'\)1tOL: i nø.:."'..ot~.

I

pln.nu\lvc.l, :ct roj st
:lQc
....henblik

froc"'.ninL:ss<:'.(.:vcJ.røron.ll;

nron.ler

på blnnc1t nnc1et o.t tilvojebrinc:;o

rtf on offentlic;

po.rkerinl~splCtds

'lt pressut

stort,

C.t

hvorfra.

Efter

ter

:::.fsto.n,:'..entil

,4t

stonc..lQer.

Dot h02cor

kul turlnc
vidoro

o:''-' or so.loQes et

scorpræ:..;o ....
o ovorclrov(:'erfor

i on skri valse

ikko nin'::'st

§
Oi.:

:5 ~.

C:l.n

l.
v

spi::'..s '1;

bopl::.(:'scr fra. cl(2.re oe ynC:ro

cnlnu

uberørt

:::.f nyere

tL'..\)rs

i O:L.lro.::'cthvor

oe l.;r<:3snini~sk'1rnktor or bovnrot.
uc~fra ot kulturhistorisk

y,....
orli:~oro

nt:.lOsfEJro, cl..or on~:'l1uhviler

spi<.:ls .~f Orc:'rup Ne.:;s, :'..ols virkor
tnc;ot.

ve,"

1973 bI '....
11 .

53. på ·,....
on y·....
orstc

,'1f (lo få nronlur

stoc.l.., (....
or (101s bi:l..rn,('or til

polo

o::::~,

inC~0n forL:'"Sl..linl:'or f inl ....
e s , SOlI eT

synspunkt

l1i'nL~sful(~t, o.t C..or ikko på Næbbot fin,~or

risko

,':'..f9/3

-'J'"

i skrivelsen:

"N<:Dbboter inic11erticl
"rob

Dro.c.:shoLl korr;-1Une

"Næbbet" frCi:l oc: tilbo..~:e er

nn.turfro,2.nin:.:slovens

"Ncobbot" er konstll.tarot

for

fo!"

po..rkl,rincsplo.<. ....
sor bå:'e po. "NrJbbet" o

c..t c"'..erpå "Næbbet"

af

oto..blcrh\.:

fr,,:,- bo..(:'..oCCJster0:; oonc.:'o..csturister

nøc:'ot hn.r ricsnntikvo.ren

:'..n::'et oplyst,
beskyttot

sormeren

,:'..or er bohov for

"Loonhøj",

[I

0:.1

til

"N@SCår::'Cl:'j

veci. roc:'on Gf Orc.:'rup NZJ8onkrinc:

I cl..Ol1Ilu
o..nle,:'ninc.: h~r roprcJsontc.ntorno

lyst,

Ilronler

unc"'
..er

i:'l('~"

,len
Dot l,I
boty,"'-

så(~.'1l1noo.ktivitot()i'

Gt forstyrro

OVGr ("'on yc:'orsta

(:'on his te··,
[~rsosklfJ,i.
to

s1csJnncnc1..c
på lo..nllsk....
tbct

i ,~ut

Ric~sQ.ntikvn.rens forti-:"'..sain,':.eforvnl tnin~~ ".10. ~:'erfor u,:fro..
såvel

'"'.rkæoloe.-:isko SOD kul turhistorisko

totiske
på

c.spekter

fra.rå,-:'o,

rent

0(-;

l.-;nC'.skn-bsc;,;s-·

o..t ,-"'..erClnlCJ(
'(~cs en p.:lrkerin:

spl:-" ~s

Nc-::bbet."

Nrovnet hnr den 8/5 1973 bosicti<ot

onrå-:'ot

So.L1Den
aee:' -::lei

lålØ-

Qot ~. 9/2 1973 deltQ.:on~e.
Horfrn
~

t~:.lte

benærkos

"Locnhøj"

nt Næsset,

,:'er er et ptlr kn.

et pn.r hUI1,"'..ro,Je
notor

0e;

:~et nc<l sOlJ.:::.lOrhuse
P",-, be~Te sider

stort

norl:'

sy(~ for

0(:

o~~stCJrkt kuperot.

8.f c j oron noc"'..får

oe

stonot
ofter

0[.'

Nosset.

un~~kreo..
turor.

lesvej

"

til

baby

O[~

, fro. hvil··

Llecet snukko kyst

i netturcrc':;s
li

l6i

CQ..

O::

h.-;.

C'..fL:rrJsscs

Nc:;bb
e t " er rot

opholc"'..o~; bo..(lnin,:. Dorinol:' er s trnnc:'cn øst-

den iøvrif~t

1943 hnr f~r~selsret

iøvrict

Sol ve "Nc..;bbct" er

0['

NC::Jssctpå ,,:'ettus

o:" uc10n c:.;'::nn~sDulil 'he::'or for
hvortil

folIesvej

Strtln~:'en onkrinc

fro. C;rronson rJolluI.1 "NEJbbotII

kvo.litot

(:'0

O:i:.lrå~:'ethcnlic;or

lic.'..ot e:~net til

er uc:'stykkot

o..f e~en privnte

ken cler in::en nov110vcJr.:'..i[;
u'.."'..siCtor til
stroknin:~er,

brudt,

lctn~:t fro. ~:'(m0:]--

sy,-:'si,,:'o 'lf hø.~

o..lonOOo(:'onfrn

i henhol:.:' til

(:'on privf'-to

f,J·

freclnil1: 's'loklc'.r:;. tiOl1Cll fr::-

fo~s.

D,'l.ej -.;ron h,'"'.rDO .:'so.t si:~ po.rkorin: 'splo..c1sun, nå l'..ons oto.blorin:~
bortset

frn. frellnin ..snyn<:li{;ho,lcrncs tillaclelse

e non ho..r hje:.1Del til

et exproprin.tivt

Nc:;vl1otkn.l1h01t

tilslutto

test

nuli,:c

litote

r,,1.._'o..n-~
til

til

co

ae.:

V'c.Jresynli,~

fro, -:.:'0 fleste

·....
f terrrJnets
punktur

kOIlIlU-'

o.f korrrlilllen

,",t ::'er tilstrr.:;bos

onr5.:~cr

at

ojerol1.

I.."'..on
lot··

b'J.(:'estrQnc~e [lf høj kv,",·

NCJvnot nc: :~o:- [111S0en p:'.rkeri11:;spl'""'.c:'.spå. "N<:::)bbet"fer

SkCJI.:t;Jelll".C
i .,:'ettes
,_

nt hensynet

tilsi:'er,

n'"'.turskønne

l~reb, C.er, c:'o. (:'en SO;'lføl'o
vil

inl1~~rob overfur

sie:,

fre:1br.N0,10 c~ruppor o.f ::10.,:'bor,
'ero

foru,",-sctte,
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I skrivelse af 12/4 1978 fra kommunens advokat, lrs. ForsbergMadsen, har kommunen ansøgt om dispensation fra fredningsbestemmelserne vedrØrende et område af Ordrup Næs, fastsat i en overenskomst,
som fredningsnævnet indgik med de daværende lodsejere i august 1942,
og som blev tinglyst på de berØrte ejendomme d. 7/4 1943. Overenskomsten dannede afslutning på en af Danmarks Naturfredningsforening
rejst fredningssag.
Kommunen har endvidere med en her d. 17/8 1978 modtaget skri-

el
_1

velse fremsendt det i andragendet bebudede forslag tillokalplan

nr.

6 for Ordrup Næs.
Sagens genstand.
Af andragendet og lokalplanforslaget

fremgår det, at 10kalpla-

nens gennemfØrelse på nedennævnte punkter forudsætter fredningsmyndighedernes tilladelse dels som undtagelse fra den foran omtalte
fredningsoverenskomst, jfr. herved naturfredningslovens

§ 34, hvorefter

nævnet kan gØre undtagelse fra fredningskendelser, der ikke har været
indbragt for overfredningsnævnet,
fredningslovens § 46 stk.lom

dels som dispensation fra natur-

en strandbeskyttelseslinie

og § 53 stk.

l om en fredningszone på 100 m omkring jordfaste fortidsminder.
Tilladelse er herefter søgt eller forudsat på fØlgende punkter:
I

Ad lokalplanforslagets udstykningsplan

for dens område E, der er

en del af ejendommen matr.nr. 8 bg Kårup/Ordrup byer, Fårevejle
sogn.
l)

pkt. 5
foreskrevne mindste grundstØrrelse på ~ td. land eller 2758 m2

Nedsættelse af den for området i fredningsoverenskomsten

t:d;lca. 1200 m 2 •
2)
~
1_'

Udlægning af nye skel for 2 parceller i strandfredningszonen,
der i henhold til Statsministeriets

skrivelse af 2/1 1943 er

fastsat til 50 m fra den sammehænge~de grønsværs eller anden
landvegetations begyndelse, jrr, herved naturfredningslovens

I

2.

~.~

§ 46 stk.l nr.3.

I

3)

Bebyggelsen af 15 af udstykningsplanens
tes af den i naturfredningslovens
z~ne på

100

parceller, der omfat-

§ 53 fastsatte beskyttelses-

m omkring et nyligt erkendt jordfast fortidsminde,

en langdysse, beliggende i skellet mellem område E af matr.nr.
8 ~

Kårup/Ordrup byer, Fårevejle sogn og ejendommen matr.nr.

4 E! smst., hvorom tinglysning ifØlge meddelelse af 8/12
fra fortidsmindeforvaltningen

1978

nu er sket, jfr. naturfrednings-

lovens §§ 48 og 52.
4)

Ophævelse af den i fredningsoverenskomsten

pkt. VII stk.l in-

deholdte bestemmelse om, at bygningstegninger

skal godkendes

af nævnet, forinden nogen bygning opfØres.
II

Ad lokalplanforslagets områder A-D og F-I.

l)

Godkendelse af at 2 parceller udlægges som parkeringsarealer,
i lokalplanen benævnt dels som område G, der udgØr en del af
ejendommen matr.nr. 8 ag Kårup/Ordrup byer, Fårevejle sogn (i
fredningsoverenskomsten

benævnt område B) og således grænser

op til det fredede, område A af næsset kaldet "Næbbet", dels

•

som område H, der grænser op til planens område E og indgår som
en parcel af den for dette område foreliggende udstykningsplan.
Anvendelse som offentlig parkeringsplads forudsætter undtagelse
for fredningsoverenksomstens
2)

pkt. VII stk.7.

Ophævelse af den foran under I 4) nævnte censurbestemmelse for
hele lokalplanens område.

3)

l

(

Ophævelse af bestemmelsen i fredningsoverenskomstens
stk. 30m,

pkt. I

at almenheden ikke har adgang til færdsel med auto-

mobil eller motorcykle ad den til "Næbbet'! fØrende vej.
Sagens behandling og oplysning.
Til stØtte for andragendet har kommunens advokat anfØrt
kommunens Ønske om "at sikre en fremti6~g anvendelse af Ordrup
Næs-området, der tilgodeser såvel de fredningsmæssige interes-

3.
ser som offentlighedens mulighed for adgang til "Næbbet" og de andre
fredede områder samt badestranden, men under tilbØrlig hensyntagen
til grundejeren". Det er endvidere anfØrt, at kommunalbestyrelsen
ejerne
har vedtaget at modtaget et tilbud~frarBrd'ne Olsen om overdragelse
af det i udstykningsplanen udlagte fællesareal og en parcel benævnt
H til parkeringsareal for 200.0000 kr. Det er for denne vedtagelse
dog en forudsætning, at det nævnte belØb kun kommer til udbetaling,

•

såfremt der ved en lokalplan sikres offentligheden adgang til alle de
3 i lokalplanforslaget viste parkeringspladser

(G,H og J). Det anfØres endvidere, at de 29 parceller af minimum 1200 m2 netto, svarer
til en bruttostØrrelse, d.v.s. incl. vej- og fællesarealer på ca.
2300 m2 pr. parcel. Endelig er det til stØtte for ophævelse af fredningsoverenskomstens

censurbestemmelse anfØrt, at den fornØdne cen-

sur vil kunne ydes af kommunen, og at censurbeatemmelsen derfor medfØrer en unØdvendig dobbeltadministration.

I et senere indlæg af

6/10 1978 har advokaten anfØrt ~ liDenvæsentlige fordel ved udst ,.k.
ningsplanen med de nedsatte grundstØrrelser er jo, at vådornrådet og
tilgrænsende arealer, der ligeledes har fredningsmæssig interesse,
friholdes for bebyggelse og bevares i deres nuværende tilstand, lige,

som almenheden får adgang og ophold i disse arealer".
a)

Andragendet fra kommthensadvokat
grundejerforeningen

har herfra været forelagt

for Kårup skov og Ordrup Næs, der ejer Næs-

vejen. Foreningen har i skrivelse af 16/5 1978 til nævnet protesteret mod, at vejen åbnes for almenhedens kØrsel med motorkØretøjer, idet foreningen har henvist til, at en sådan offentlig

l

trafik vil ændre områdets karakter for de tilstødende grunde.
Foreningen har endvidere vedrØrende forslaget til de 2 parke-

,I

ringspladser protesteret mod, at der gives tilladelse hertil og
henvist tiloverfredningsnævnets

udtalelser i forbindelse med

dette nævns afslag i skrivelse af 23/10 1914 på kommunens ansØgning om tilladelse til anlæg af en parkeringsplads på "Næbbet",

'l

4.
Heri udtales, at overfredningsnævnet
ring af parkeringspladser

"må modsætte sig etable-

nordligere end den under l godkendte

parkeringsplads øst for "HØjesten", hvilket er identisk med 10kalplanens område I.
b)

Andragendet har endvidere været forelagt fredningsplanudvalget,
hvis sekretariat i skrivelse af 7/6 1978 har udtalt:
"Efter et mØde på ejendommen i efteråret 1977 mellem
repræsentanter for fredningsplanudvalget

•

og overfrednings-

nævn aftaltes, at sekretariatet skulle udarbejde et forslag til udstykning af arealet, således at de naturfred-

ti

ningsmæssige interesser fik den største beskyttelse.

e

Dette skitseringsarbejde

mundede ud i 2 planforslag,

hvoraf sekretariatet anser plan nr. 2 for at være den mest
acceptable.
Som besvarelse af nævnets anmodning om en udtalelse
vedrØrende det af brdr. Olsen fremsendte planforslag fremsender man således sekretariatets to skitseforslag med tilhØrende beskrivelse,

idet man supplerende kan bemærke, at

det for os er væsentligt at friholde arealerne øst for den

•

indtegnede udsigtslinie samt vådområderne midt i fællesarealet.
For at sikre de fremtidige bebyggelser placeres så
nænsomt i landskabet som muligt, bØr der på planen afsættes
byggefelter."
De omtalte planforslag er baseret på en parcelstØrrelse
på 1200 m2 og viser henholdsvis 18 og 20 parceller samt en friholdelse af vådområdet i område E.
Sagen stilledes herefter i bero på afventning af lokalplanforslagets fremlæggelse og offent1ighedsfLsens
c)

udlØb.

Nævnet har hereftter afholdt mØde i sagen d. 17/10 1978 med
deltagelse af repræsentanter

for kommunen, fredningsplanudvalget,

5.
fredningsstyrelsens 5. kontor, fortidsmindeforvaltningen,

grund-

ejerforeningen for Kårup skov og Ordrup Næs, Danmarks Naturfredningsforening samt som ejere brØdrene Jørgen og Bent Olsen, Ahlgade 52-54, Holbæk, der ifØlge tinglyst slutseddel har erhvervet område E og grd. Hans Clausen, Næsgården, Ordrup, der fortsat er skØdehaver på matr.nr. 8 ~

smst. ifØlge tingbogen. End-

videre har nævnet d. 7/11 1978 foretaget besigtigelse af 10kal-

4t

planområdet med deltagelse af repræsentanter for kommunen, fredningsplanudvalget og fortidsmindeforvaltningen

e
e

og i fortsættelse

heraf fØrt forhandlinger med de samme deltagere på Dragsholm Rådhus. Herunder enedes man om, at nævnet skulle træffe afgØrelse af
de
de foran under II nævnte spØrgsmål og udsætte afgØrelsen af/under I nævnte, idet nævnet straks skulle optage forhandlinger
med brØdrene Olsen om udstykningsplanen
forhandlinger, jfr. nedenfor,afsluttedes

for område E. Da disse
i begyndelsen af decem-

ber 1978,har nævnet imidlertid fundet det rigtigst at træffe

,

afgØrelse om samtlige punkter samtidigt.
d)

Under nævnets mØde d. 17/10 1978 har grundejerforeningens

re-

præsentanter fastholdt det i skrivelsen af 16/5 1978 meddelte
standpunkt og yderligere fremhævet, at etablering af de 2 parkeringspladser vil bidrage til at øge trafikken ad Næsvejen og
til at skæmme naturen på "Næbbet". De samme synspunkter er i
det væsentlige gentaget i foreningens skrivelse af 24/11 1978,
der er foranlediget af nævnets skrivelse af 20/11 1978, hvori
man tilkendegav nævnets forståelse af fredningsoverenskomstens
pkt. I stk.3, jfr. nedenfor. Foreningen har endvidere protesteret mod, at grundstØrrelsen nedsættes under fredningsoverenskom-

•

stens mindstestØrrelse •
Fredningsplanudvalgets

repræsentant udtalte på mØdet d.

17/10 1978, at man ikke nærer større betænkelighed ved at offentligheden får adgang til færdsel også med motorkØretØjer på Næsvej,

~

6.

"~

eller ved at der etableres små parkeringspladser

som foreslået,

da sådanne lettere lader sig indpasse i naturen.
Danmarks Naturfredningsforening

har udtalt sig imod en par-

keringsplads på område G, men har erklæret, at man vil kunne
acceptere, at

der etableres en sådan plads på område H, som man

finder må være en tilstrækkelig imØdekommelse af almenhedens
krav på adgangsmulighed til næsset.

•e

e)

e

D. 21/11 1978 fandt der på nævnets kontor en forhandling
sted mellem nævnets formand, lederen af fredningsplanudvalgets

se-

kretariat, skovrider Per Holstein og plantageejer Jørgen Olsen
og dennes advokat Steen Harrsen, Holbæk, hvorunder formanden tilkende gav hvilke krav, der måtte ventes stillet til en udstykning
af område E for at imØdekomme ansØgningen og lokalplanens forudsætninger om fravigelse af fredningsoverenskomsten

og naturfred-

ningslovens fredningszoner i §§ 46 og 53. Da der i hovedtrækkene
konstaterede s enighed herom, overlodes det til plantageejer Jørgen
Olsen at lade hans landinspektØr udfærdige en ændret udstyknings-

,

plan og fremsende den gennem fredningsplanudvalgets

sekretariat

til nævnet.
Nævnet har herefter med sekretariatets skrivelse af 7/12
1978 modtaget en af landinspektØr Erik Pedersen, NykØbing Sj., i
november udarbejdet udstykningsplan,

som sekretariatet ingen be-

mærkninger har til. Planen, der i begrænset omfang afviger fra
lokalplanforslagets

udstykningsplan

med hensyn til parcellernes

udformning og vejfØringen, indeholder 29 parceller
hvoraf den ene er afsat til parkeringsarealet

a

ca. 1200 m2,

H, friholder vådom-

rådet i område E og arealet mellem dette og kysten samt udskiller

,

arealet omkring fortidsmindet som selvstændig parcel. I skrivelsen
fremsætter sekretariatet i tilslutning til udstykningsplanen

for-

~\

.4t

skellige

forslag til ændringer

og tilfØjelser

til lokalplanfor-

slagets bestemmelser bl..a. til sikring af, at område E udenfor
udstykkede
herunder

parceller

bevares

i sin nuværende

forbud mod at vandstanden

ved regulering

k~te 2.35 ~g at udstykningsplanens
må bebygges

indenfor nærmere

den for disse kun beplantes

naturlige

parceller

e

e

mæpkninger

angivne grænser

I skrivelse

bringes

under

(byggefelter)

eg u-

med nærmere angivne vækster.

at kommunens

til ændringsforslaget.

riatet~ ændringsforslag

tilstand,

1-7 og 19-28 kun

Planen m.m. har været forelagt kommunen,
14/12 1978 har meddelt,

der i skrivelse

tekniske

samtidig

udvalg ikke har be-

har planen

og sekreta-

været forelagt

med bestemmelserne

§ 53 om fortidsmindernes

i naturfredningslrwens

forhold til det omgivende

skab findes ikke tilgodeset

land-

med den viste udstykning

til ganske få meter af alle sider af den fornyligt
strerede

stengrav.

i græs. Fredningsstyrelsen

tere, at der herved bliver en mindste
25 meter til nærmeste
mindets

forringede

mindet

Fredningsstyrelsen

vandspejl,

+

afstand på henved

(som d~g vil blive søgt udbed~

udstykket

grund.

har ud fra en registrering
og sumpvegetation

som indtegnet

planen. En ændring

kan accep-

og til, at henved 1/3 af fortids-

ligger på en tidligere

sen mellem vandplante-

regi-

nye skel under hensyn til fortids-

tilstand

ret ved restaurering)

indp

5, 6 og 7 bØr derfor udgå

Parcellerne

og arealet udlægges

,

af

fortidsmindef~rvaltningen.
derefter
af 24/1 1979 har fredningsstyrelsenjudtalt:
"Formålet

•

de

af græn-

defineret

sØens

med rØdt på en kopi af udstyknings-

af denne grænse kræver amtsrådets

tilla-

delse.
Generelt
beliggenhed

finder styrelsen,

at det naturskØnne

ved åben strand og grænsende

areal indicerer,

områdes

op til et fredet

at det under ingen omstændigheder

bØr ud-

'r

8.
nyttes

hårdere

end de tidligere

udstykkede

arealer. Man

kan dog se en fordel ved, at en mindre grundstØrrelse
tillades,

men kun såfremt udstykning

(parcellerne

mellem vejen og sØen

19-23) undlades.

Nogen rimelig begrundelse
stykning ud i den reducerede

for at dispensere
strandbyggelinie

fra ud-

(parcel 17

.g 18) ses ikke at være til stede."

•

Til denne udtalelse

har brØdrene

af 29/1 1979 til nævnet meddelt,

tt

a~eeptere

nogen ændringer

__

stykning,

ligesom Dragsholm

til nævnet har meddelt,
Vestsjællands

af det nu foreliggende
kommune

vet registreret

•

•

tidligere
sterende

i skrivelse

at man vil henholde

på at

forslag til udaf 30/1 1979

sig samme forslag.

har i skrivelse

af 7/2

udtalt:

"at der efter styreIsens
tilstrækkeligt

i skrivelse

at de ikke er indtillet

amts fredningskontor

1979 i samme anledning

af mindet,

Olsens advokat

areal omkring

opfattelse

ikke er friholdt

det fortidsminde,

der er ble-

under sagens forlØb. En meget væsentlig

der er af ringe tilstand,
udstykket

bebyggelse

og bebygget

grund. Afstanden

til nærmeste

husets grund og fortidsmindets

er beliggende

del

på en

fra eksi-

sten er ca. 14 m. medens

fod nærmest er sammenfal~

dende.
Planen fastlægger
grunde,

på de nærmest liggende

således at ingen bebyggelse

15 m, ligesom arealet
udlægges

byggefelter

omkring mindet

til offentligt

begrænsninger

kommer nærmere

i tilladt

friareal,
beplantning

og adgangen

end ca.

til det

ligesom der vil være
~å parcellerne

5, 6

og 7, således at der vil blive en god udsigt fra fortidsmindet.
Det er et spØrgsmål
med disse forhold.

om styrelsen

har været bekendt

9.
Den anden indvending styrelsen har, tager sigte på
en mindre kraftig udnyttelse af arealet ned mod vandhullet, som på det tidspunkt hvor sagen blev forhandlet, ikke
nØd nogen beskyttelse i henhold til naturfredningsloven
eller den gamle deklaration.
Da overfredningsnævnet afstod fra at frede arealet af
Øk~nomiske årsager, er der således kun den gamle frednings-

•
-•

deklarations bestemmelser om parcelstØrrelse at hæfte afgØrelsen op på - det er ligeledes et spØrgsmål om fredningsstyrelsen er tilstrækkelig opmærksom på, at fredningsnævnets muligheder derfor er begrænsede og bl.a. stærkt
afhængige af et tilbud fra kommunen om kompensation for
fællesarealet.
Fredningsplanudvalget, der har været inddraget i forhandlingerne, har ikke haft bemærkninger til det nu foreliggende forslag."

f)

Det fremgår af lokalplanforslaget, at parkeringspladsen på
område G tænkes indrettet til ca. 20 enheder og på område H til

•

30 enheder. Under mØdet d. 17/10 1978 har kommunens repræsentanter oplyst, at pladserne vil blive etableret med mindst mulig regulering af terrænet og med et dække, der muliggØr rodfæste for
grøn bevoksning, at pladsen G vil respektere strandbeskyttelseslinien, der for denne ejendom er naturfredningslovens 100 m, og at
pladsen vil blive omgivet med en slØrende bevoksning.
Det er under sagen oplyst, at bestemmelserne i loven om tilbudspligt nr. 328 af 18/6 1969 i henhold til miljØministeriets
skrivelse af 8/1 1974 til Dragsholm kommune også gælder for ejendomme beliggende i kommunens sommerhusområder, og at kommunen har

,tt

erhvervet hele matr.nr. 8 aq Kårup/Ordrup byer, Fårevejle sogn,
der er ubebygget og hvorpå parkeringsarealet G Ønskes etableret.
g)

Det er endvidere oplyst, at ifØlge kommunens vejvedtægt fra

lo.

14t

1974 finder afsnit
vendelse

III i privatvej loven nr. 288 af 7/6 1972 an-

på private

fællesveje

at kommunalbestyrelsen
for Næsvejen_

i henhold

e

af nævnets

offentliggØrelse
for vejen i

område A skal nævnet bemærke,

akter og arkiv fremgår,

beliggende

regnet fra overkanten
dende skrænt,

mens Østskel,

bygget mellem

strandbeskyttelseslinien
ejendomme

byer er fastsat

kysten

til 38 m regnet

i februar

En del af ejendommene

dels med bebyggelse
meddelt

•

ningslovens

..

tiets side har været en betingelse

dispensation

1941

er dog be-

opfØrt

fastfØr 1937

efter naturfred-

regler •

Specielt

vedrØrende

område E skal nævnet bemærke,

fremgår af fredningsoverenskomsten,

vise fredning

af næsset,

nedsatte

for den erstatningsfrie

at strandbeskyttelseslinien

Statsministeriet

linien til 50 m, hvorefter
Endvidere

bemærkes,

talte jordfaste

smst. findes 2 jordfaste
matr.nr.

at der på næsset

kring disse fortidsminder

nedsattes
pkt. X. På den-

blev tinglyst.
udover det ovenfor

i skellet mellem matr.nr.

fortidsminder

8 ~ - og matr.nr.
eksisterer

del-

d. 2/1 1943 beskyttelses-

overenskomsten

fortidsminde

at det

at det fra udstykningskonsor-

til 50 m. bl.a. for område E, jfr. overenskomstens
ne baggrund

fra ejendom-

og den af strandfredningskommissionen

til særskilt

ven-

8 ~, 8 ab, 8 bp samt en del

i de på ejendommene

deklarationer.

satte strandbeskyttelseslinie
dels i henhold

for de langs næssets
til
fra den af loven foreskrevne/SO-m

af den mod SejerØbugten/NekselØbugten

alt som anfØrt

herom tinglyste

at det

at strandfredningskommissionen

dog at den for matr.nr.

af 8 t Kårup/Ordrup

holdsvis

vej myndighed

til færdselsindskrænkninger

lokalplanens

i sin tid har nedsat
vestside

til denne lover

~g

til lovens § 44 stk.2.

VedrØrende

•e

sommerhusområder,

Der har ikke siden vejvedtægtens

været søgt om tilladelse
henhold

i kommunens

reg.nr.

4

E!

omog 8 ~

2922:1 og 2 på hen-

8 ~ smst. I fredningszonen
sommerhusbebyggelse

om-

oprinde-

ll.
lig af ældre dato end fredningszonens lovfæstelse. Endelig hviler der på de fleste ejendomme en servitut pålagt af de oprindelige udstykkere A/S Dragsholm, hvorefter ejendommene dels ikke
2
må udstykkes i parceller med mindre areal end 4137 m , dels ikke
må bebygges med mere end een beboelse og kun efter tegninger
godkendt af sælgerne, hvorhos der er fastsat andre begrænsninger
i benyttelsen. Påtaleretten efter denne servitut har frednings-

•e

-

nævnet overtaget i 1953 ved A/S Dragsholms likvidation .
Endelig skal oplyses, at nævnet har modtaget en lang række
henvendelser fra privatpersoner og foreninger, hovedsageligt indeholdende protester mod, dels at lokalplanens område E udstykkes, dels at det udstykkes på anden måde end fastsat i fredningsoverenskomsten af 1943.

I anledning af at det i nærværende skrivelses indledning omtalte andragende fra kommunens advokat er stilet til overfrednin~snævnet, bemærkes, at overfredningsnævnet i en påtefningsskrivelse
af 2/5 1978 har tiltrådt, at afgØrelsen af de i andragendet rej-

•

•

ste spØrgsmål træffes af fredningsnævnet som fØrste instans .
VedrØrende det foran under II 3) nævnte spØrgsmål skal man
endvidere bemærke, at det er nævnets opfattelse, at den nævnte
bestemmelse i fredningsoverenskomsten

ikke er til hinder for, at

der på andet grundlag kan tilkomme almenheden ret til at færdes
ad Næsvejen med automobil eller motorcykle, Der foreligger derfor
intet spØrgsmål vedrØrende færdselsbestemmelser til nævnets afgØrelse, og det rejste spØrgsmål må således finde sin afgØrelse
efter de for de private veje gældende regler.
Efter at overfredningsnævnet
ved skrivelse af 15/3 1978 har
,
truffet bestemmelse om ikke at gennemfØre frednin~ af det område,
der i lokalplanforslaget er benævnt E, er det nævnets opfattelse,
når henses til på den ene side at området hØrer til udlaet sommer-

12.

·e

husområde og til, at en betydelig del deraf, også efter indholdet
af fredningsoverenskomsten,

vil kunne udstykkes uden nogen tilladel-

se fra fredningsmyndighederne,
nu fremlagte udstykningsplan

på den anden side at den af ejerne
for området fra november 1978 og de i

tilslutning hertil foreslåede bestemmelser om begrænsninger i rådighedsretten over de under udstykningsplanen

inddragne arealer fri-

lægger de arealer indenfor området, der netop i særlig grad rummer
de egenskaber og landskabstræk, som har størst fredningsmæssig interesse og rekreativ betydning, at denne plan må anses for bedre

:

at imØdekomme de hensyn, som det er naturfredningslovens

formål at

tilgodese, end det vil være muligt at opnå ved en udstykning i overens~temmelse med fredn'ingsoverenskomsten og lovens byg~eliniebestemmelser. Det er samtidig nævnets opfattelse, at udstykningsplanen,
særligt når den suppleres med de af landinspektØr Erik Pedersen og
fredningsplanudvalgets

sekretariat foreslåede ændringer i og til-

fØjelser til de tillokalplanen

knyttede bestemmelser, navnlig om

bebyggelsens placering og arten af beplantning m.v. på visse af par-

,

cellerne, gØr det i endnu hØjere grad end den i lokalplanforslaget

indeholdte plan. Ved denne interesseafvejning

har nævnet endvidere

taget i betragtning, at der siden sommeren 1972 har været kontakt

•

med fredningsmyndighederne

om områdets udnyttelse, og at der under

hensyn hertil og til den sene erkendelse af fortidsmindet og dettes
begrænsede landskabelige betydning ved en ændret udstykning af området alligevel måtte påregnes gjort undtagelser fra bestemmelserne
i naturfredningslovens

§§ 46 stk.log

I medfØr af naturfredningslovens

53 stk.l.
§§ 34, 46 stk.6 og 53 har næv-

net derfor enstemmigt vedtaget at godkende, at områ.de E udstykkes i
overensstemmelse med den af ejerne udarbejdede udstykningsplan af
november 1978, og at det således tillades, at der som forudsat i
planen udlægges nye skel i strandfredningszo~en,
merhusbebyggelse mindre end

100

at der opfØres som-

m fra fortidsmindet, samt at der

13.

-It

Udstykkes parceller

med areal mindre end 2758 m2• Det er dog en be-

tingelse herfor,

at der i lokalplanen

af landinspektØr

Erik Pedersen

ningsplanudvalget

foreslåede

hertil knyttede

ser, alt om begrænsninger
til sommerhusbebyggelse
i 6.3 skal affattes

optages bestemmelser

indhold med de af fred-

forslag om ændringer

i benyttelsen
planlagte

af det

og bebyggelsen

parceller,

o~ tilfØjelm.m. af de

dog at bestemmelserne

således:

"Ingen bygning må opfØres

i mere end eet plan og eventuel

tag-

etage må ikke udnyttes.
Ingen del af bygningerne
reglementets

målt i overensstemmelse

kap. 3.1.5 stk.l må i hØjde overstige

A 5 m og indenf~r
til overkant

område E 4 ID. EtagehØjden

spærfod må ikke overstige

terræn målt ved husets

indenfor

område

målt fra overkant

~ulv

2.60 m og stuegulv må ikke

ligge mere end 20 cm over terræn, der fastsættes
naturligt

med bygnings-

som middelkoten

af

4 hjØrner."

i 7.2 således:
"Indenfor

,

område E udformes

bygningerne

hældning på min. 200 og max. 30°. Udenfor

med saddeltag

og en

omrRde E må taghældningen

ikke være mindre end 30°.
Blanke og reflekterende
Bestemmelsen

kun kan tillades

i 6.2.2 punktum
udenfor

Det er endvidere
for parcellerne
og undergives
betingelser

affattes

en betin~else,

bortset

således,

at gæstehytter

at de arealer,

fra vej arealer,

bestemmelser

og nævnet

mR ikke anvendes."

område E.

ikke opfyldes

ser bortfaldet

tagmaterialer

i pkt.

3.V

tilskØdes

der holdes uden-

Dragsholm

som foreslået.

er de ved denne afgØrelse

kommune

Såfremt disse
givne tilladel-

frit stillet ved fremtidige

udstyknings-

planer.
Ved denne afgØrelse

har nævnet foruden på de ovennævnte

tillige lagt vægt på, at det mUliggØres
satte tilbud, at den fredningsmæssigt

hensyn

genLsm det af kommunen

mest værdifulde

frem-

del af område

14.
E sikres i dets nuværende
Nævnet har derimod

tilstand

og kommer i offentligt

ikke fundet grundlag

stående krav til grundstØrrelsen

udenfor

lokalplanforslagets

godkendelse

og beliggenhedsplan,

opfØres

ger foretages.

Nævnet har herved

ejendommene

-

indenfor

lokalplanens

nævnet til at tillade,
områder,

stræbelserne
Endelig
ejendommene
etableres

har nævnet

et betydeligt

,

sker overnatning

udstykning

hjemmel

af de eksisterende

udstykningerne

enstemmigt

i de kystnære

vedtaget

at godkende,

som angivet

til parkering

andre til sådant brug egnede

med be-

områder.
at der på

i loka1planfors1aeet

indretninger.

sogn,

på. be-

på stedet, at plad-

af personbiler,

at grundejerne

og at der ikke

beboelsesvogne

eller

Det er dog en forudsætning

ikke opnår tilladelse

i med-

fØr af § 44 stk.2 i loven om private

fællesveje

til at spærre vejen for uvedkommende

færdsel med motorkØretØjer,

at kommunen
bindelse

erhverver

henledes

parkeringsarealerne

opmærksomheden

følge fredningsoverenskomstens
Det er for denne ejendom
ejendommen

en betingelse

for nævnets

etablering

og

I denne for-

matr.nr.

8 ~

i-

og lignende

og li~nende

fra nævnet.

tilladelse,

ikke bebygges.

til lokalplanforslagets

af bygninger

H vil kræve tilladelse

til ejendom.

1972

afsnit VIII nr. l ikke må udstykkes.

fØrelse af kiosk, toiletbygnineer
på, at opfØrelse

nr. 288 af 7/6

på, at ejendomme

efter parkeringspladsens

lig skal man i tilslutning

for

ejen-

8 aq og 8 bg Kå.rup/Ordrup byer, Fårevejle

i disse eller i campingvogne,

for denne godkendelse,

antal af

ikke skal gælde for visse

af, at det sikres f.eks. ved skiltning

serne alene benyttes

•

eller om- og tilbygnin-

område af Ordrup Næs ikke er forenelig

for at begrænse

matr.nr.

af bygningstegninger

ikke indeholder

at bestemmelserne

parkeringsarealer

tingelse

\~

område

samt på at en yderli~ere

domme i det nordlige

område

lagt vægt på, at naturfredningslo-

vens § 46 stk.5 og § 53 stk.l, som berØrer

e

for at fravige de be-

E eller at opgive kravet om nævnets
fØr bebyggelse

eje.

at
Slutte-

pkt. 3.5 om op-

henlede

opmærksomheden

på parkeringsarealerne

G og

15.
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at datoen for fredningsoverenskomstens tinglysning er d. 7/4 1943 ikke som anfØrt i
forslagets pkt. 9 d. 4/4 1943, at forslagets område F ikke dækker
det i henhold tiloverfredningsnævnets

afgØrelse i skrivelse af 15/3

1978 sammenholdt med dets skrivelse af 2/5 1978 til gårdejer Hans
Clausens advokat til kommunen afståede areal af matr.nr. 8 bf og 4 ah
smst., og at den i fredningsoverenskomstens

pkt. IV stk.2 p~vnte vej

mellem matr.nr. 8 ap og nu 8 bu smst. ikke ses medtaget i lOkalplanforslagets pkt. 5 om vej- sti- og parkeringsforhold,

hvad den bØr

af hensyn til adgangen til forslagets område C.
Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger fra dato indbringes for overfredningsnævnet efter de i naturfredningsloven

jfr. lovbekendtgØrelse

nr. 435 af 1/9 1978 § 34 sammenholdt med § 26 samt § 58 indeholdte
regler d.v.s. ejere og brur,ere af område E"

miljøministeren, Vest-

sjællands amtsråd, kommunen, Danmarks Naturfredningsforenin~
ejerforeningen for Kårup skov

0E

og grund-

Ordrup Næs.

Tilladelsen må ikke udnyttes fØr klage fristens udlØb og, såfremt

,

den påklages, kun hvis den opretholdes af overfredningsnævnet.
Der vedlægges udstykningsplan fordel afmatr.nr.

8

EE

Kårup/Or-

drup byer, Fårevejle sogn, fotokopi af skrivelse af 30/11 1978 fra
landinspektØr Erik Pedersen vedlagt hans forslag til ændring/tilfØjelse til lokalplanforslagets tekst og af skrivelse af 7/12 1978 fra
fredninesplanudvalgets

sekretariat vedrØrende samme emne.

Denne skrivelse er i kopi tilsendt lrs. Forsberg Madsen, Vestsjællands amtskommune, fredningsstyrelsen, overfredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforening,

lokalkomiteen for Danmarks Naturfred-

ningsforening, grundejerforeningen

.

for Kårup skov og Ordrup Næs, brØd-

rene JØrgen og Bent Olsen, adv. Steen Harrsen og grd. Hans Clausen .

e

Bjarne Jensen
Dragsholrn kommune
4540 Fårevejle.

Sten Rasmussen

REG. NR.

Kopi ti, or:b:-,~(1r;ilg

• Frednångsnavnilt for VHtsiwalland.
amts nordlig. fradningskred.

~~o

t

1/12

4300 Holbæk, den

F? ~

19

82.

SofI_14, HoIbl1k

odr. ~et,

if••• (II) el a 11

Fr.J.nr.

- 2 DEC. 1982
I et til nævnet

indsendt

kaptajn Finn Pedersen,
ladelse til opførelse
hus på ejendommen

Harevænget

8 ~

Ilt

Nævnets

og l

blokhusbrædder.

er fornøden,

deklaration,

af nQgen bygning,

forinden

der blandt

farver har været forelagt

lands amtskommune,

er planlagt

ud-

Taget vil blive belagt

d. 7/4

opførelse

med angivelse

og er godkendt

der i en skrivelse

Nævnet har enstemmigt

andet forbyder

af ud-

af nævnet.

med fredningsafdelingen

som det fremgår af vedlagte

under Vestsjæl-

af 15/11 1982 har udtalt s1g,

kopi.
vedtaget

at give tilladelse

til det an-

søgte som projekteret.
Opmærksomheden
fra modtagelse

henledes

på, at nævnets

af denne skrivelse

net af de i naturfredningslovens
nævnets

tilladelse

Dragsholm
4540

kommune

Fårevejle.

afgrØelse

kan påklages

inden 4 uger

til overfredningsnæv-

§ 58 nævnte myndigheder,

ikke må udnyttes

Bjarne

•

e

Tilbygningen

da der på ejendommen

bygningstegninger

Nævnet har brevvekslet

tt,

og ydervæggen

sommer-

med lØse sten.

tilladelse

1943 er tinglyst

,

til det eksisterende

n

bindingsværk

med grå Tacofalt

vendige

har De på vegne luft-

Ordrup by, Fårevejle.

1 grundplan,

n

ført i 3

11~ 82.

37, 2791 DragØr, ansøgt om til-

af en tilbygning

matr.nr.

til 7m2

er projekteret

andragende

~

188 B

fØr efter fristens

Jensen •

samt at

udlØb.

,

Fredningsnevn.t for VeAsi_Uands
amts nordlige fredningskreds
odt. DonInlert.onloret. Sofi_i 4. HoIbIIk
III. 111'. (II) a all

d

--

es ?::f

oJ

Rl

.)'J. I
i' c .'

~.,,; :·nlerin9. ~

d.02 2 JAN.•

~Holbak.

REG• Hft,1\9O O e7

Modtaget I
Skov- og Naturatyreisen

-Ta; vrec1n;:lgSrsglsteret
'i:iI orientering

IV..........

2 3 JAN. 1987

'?/

135

Fr.j.nr.

"?

.::> _ oe>C>

"986.

B

I/'-~i«

I et hertil af kommunen

oversendt

andragende

ansøgt om tilladelse

til at etablere en havestue

garage på matr.nr.

!e

4

Ordrup by, Fårevejle,

har Alex Nielsen
samt bygge udhus og

i overensstemmelse

med

et rnedsendt projekt.
på ejendommen
bebyggelse

kun må ske efter tegninger,

Foranlediget

tt", føre

er der den 7/4 1943 tinglyst

havestue,

Kommunen

der forud er godkendt

heraf meddeler nævnet herved

garage og udhus p~ ovennævnte

se med det medsendte

deklaration,

tilladelse

ejendom

hvorefter
af nævnet.

til at op-

i overensste~mel-

projekt.

har endvidere

henledt nævnets

opmærksomhed

lamelhegn opført i en afstand af 1 ro fra naboskel,

på et træ-

idet det af den

nævnte deklaration ,pkt. VI fre~går, at der soro hegn kun må benyttes
,
naturhegn eller hegnspæle med 1 glat tråd. Nævnet har ved besigtigelse
den 18/9 1986 konstateret,

at hegnet ikke kan karakteriseres

hegn, hvorfor det opfØrte trælamelhegn

som natur-

skal fjernes snarest muligt og

inden den 1/3 1987.
Opmærksomheden
fra modtase1se

henledes

P&, at nævnets

afgørelse

af denne skrivelse k3n ptk1ages

af de i naturfredningslovens

inden 4 uger

til overfrednin0sn2vnet

§ 58 nævnte myndigheder.

SchiØnning
Jørgen Skude
Dragsho1rr kowmune
4540 Fårevejle.

,

I

•

'i

11,

•

I}

\., '~,'F re d'nlngsnævnet for Vestsjællands

Kopi

Nl

m oriGn'terin~EG.

o rJ o

W'7 3.00 o

4300 Holbæk, den

amts nordlige fredningskreds

19

13/8

87

adr. Oomlllerkantoret, Sofievej 4. Holbeek
tlf. lir. (OS) 0134211

Fr. j . nr.

r et hertil
4 ru Ordrup
rende

'4t

by,

sammenbygget

ansøgt

på ejendommen

med

udhus

(B og D)

tilladelse

se og til om-

til

har

dels

samt
med

som

ejere

af hovedhus

garage

med

af matr.nr.
af den

eksiste-

(A), gæstehus
(C), dels

eksisterende

dels

i

medfør

bebyggel-

af naturfred-

\

§ 47, idet

ningslovens

af 300 m fra Næs
tinglyste

Skov,

deklaration,

forudgående

sjællands

ejendommen
dels

er beliggende

i medfør

hvorefter

af den

bebyggelse

på
kun

inden

har

om sagen

amtskommune,

Under

hensyn

til

se til bibeholdelse
bygningerne,

samt

ensstemmeise

med

Opmærksomheden
godkendelse

ejendommen
må ske

brevvekslet

hvis
det

til
det

de

svarskrivelse

heri

af den
i

del

anførte,

efter

7/4 1943
nævnets

meddeler

angivne

nævnet
der

ikke

4 A

Vest-

i kopi.

herved

tilladel-

berØres

af om-

tilbygninger

m.v.

i over-

projekt.
på,

af bygningsmyndigheden

og Jan Tuxen

under

af 30/6 1987 vedlægges

at bebyggelsen
i Dragsholm

Jørgen

Thorsvej

en afstand
den

fredningsafdelingen

af bygningerne,

ansøgningen

medsendte
henledes

med

eventuelt
kommune.

SchiØnning

Tove

for

tilladelse.

Nævnet

e)

87.

/19

af D.

af den

er fornØden

B

toilet

nedrivning
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Skov. og Naturstyrelsen

2 9 MAJ 1989
AngAende bebyggelse på -atr.nr. 4 yp Ordrup by, Fårevejle
beliggende Markve.1 4, nr. 14, DragsholJD koumme.

Ved brev af 15/3 1989 har Dragsholm kommune ansøgt om nævnets tilladelse
til en bebyggelse på ovennævnte ejendom, bestående af et sommerhus.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
tinglyst den 7/4 1943, hvorefter bebyggelse kræver nævnets godkendelse.
Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling,
der har oplyst, at ejendommen tillige omfattes af naturfredningslovens
byggelinie omkring Næsskov.

skov-

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 47, stk.log fredningsafgørelse af 7/4 1943 for sit vedkommende
den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,

e

--ti

e

Slotsmarken 15,

2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Ejendommens ejer er ikke herfra,underrettet om afgørelsen.
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Ved brev af 23/5 1989 har Dragsholm kommune på vegne af
.fjeren
af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en
~ebyggelse
på ejendommen bestående af carport med redskabsrum.
Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af
deklaration tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelse kun må ske

I

fter tegninger, der forud er godkendt af nævnet.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder
efter naturfredningslovens
§
64 a, hvis.den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens
meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og
Naturstyrelsen,
Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks
Naturfredningsforening.

tt

Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt
pågældende klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klage-

tlen

~istens

udløb, jvf. naturfredningslovens
§ 58.
Ejeren er ikke herfra underrettet
om afgørelsen.
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AngAende bebY9gelse pA l118tr.nr. 4 bu Ordrup by, FArevej le,
Følfodsvej

N9

89

beliggende

27, Drsgsholm konnune.

Ved brev af 20/7 1989 har Dragsholm kommune på vegne Dahlstrøm Center

•

v/ Lamiflex Aps ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ovennævnte
ejendom, bestående af carport med udhus.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration tinglyst 7/4 1943, hvorefter bygningers udseende skal godkendes af nævnet.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens

§ 64 a, hvis den

ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

I:

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens
jvf. naturfredningslovens § 48.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, Dahlstrøm Center
v/ Lamiflex Aps, Arne Nielsens Boulevard 81-83, 2650 Hvidovre.
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/1989

••

FArevejle, beliggende

Ved brev af 17/8 1988 (j.nr. F 100B/88) rnmeddelte Fredningsnævnet for
Vestsjællands amts nordlige fredningskreds tiilladelse til opførelse af et
sommerhus p~ ovennævnte ejendom i henhold tiL deklaration tinglyst 7/4 1943,.
~hvorefter
bebyggelse kun må ske efter tegni~r,
der forinden er godkendt af:
nævnet.
Ved brev af 11/8 1989 har Dragsholm komnmune på vegne ejendommens ejer t~il
•

nævnet fremsendt ansøgning om godkendelse af =ændret projekt til sommerhus.
I anledning af ansøgningen tillader næVnlet herved i medfør af deklarat~~on
tinglyst 7/4 1943 for sit vedkommende den anssøgte bebyggelse i overensstemme~lse
med det fremsendte projekt.
Den den 17/8 1988 meddelte tilladelse t~bagekaldes
herved.
Nævnets nu meddelte tilladelse bortfaldeer efter naturfredningslovens § 64
a, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra ~illadelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Ove~edningsnævnet,
Slotsmarken 15 ..
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Natur~yrelsen,
Vestsjællands amtsråd,.
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afg~lsen
"'klageberettigede.

er meddelt den pågældende~

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløøb,
jvf. naturfredningslovens § 58.
~

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tiIlsendt ejeren Steen Høj, Hostrupos
Have 27, 4300 Holbæk.
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AngAende bebY9gelse pA naatr.nr. 4 os Ordrup by, FAreve.ile , beliggende
Røllikevej 20, Dragsholm komune.

Ved brev af 9/B 1989 har Dragsholm kommune pA vegne ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse pA ejendommen bestAende
af en carport.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
ti~glyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelsens udseende skal godkendes af nævnet.

,

anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
det fremsendte projekt.
I

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 Ar fra tilladeisens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan defor ikke udnyttes før klagefristens udløb,

,

jvf. naturfredningslovens § 58.
Ejendommens ejer er ikke herfra underrettet om afgørelsen.
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beliggende

Døvnældeve.i 19, Dr89sholJn konnune.
Ved brev af 5/9 1989 har Dragsholm kommune på vegne Faurbohus Træmontage
ApS. ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ovennævnte ejendom,
bestående af en carport med udhus samt endnu et udhus, hvilket sidstnævnte
allerede er opført.

;~

'IIP
,

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelsens udformning skal godkendes af nævnet.

-----

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
/ fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
SLotsrnarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, ~kov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klagi~ereitigede •
.'
.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
naturfredningslovens § 58.
Et ekspemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, Faurbohus
Træmontage ApS, Kalundborgvej 34, 4460 Snertinge.
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Hyrehøjvej 1, Dr8Rsholm konnune.

Ved brev af 20/7 1989 her Dregsholm kommune på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til på ejendommen at ombygge og renovere
det eksisterende sommerhus.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelse skal godkendes af nævnet.
Det er under sagens behandling for nævnet blevet oplyst, at den eksiste-

•

rende bebyggelse ligger landværts naturfredningslovens strandbeskyttelseslinie,
der på stedet er fastsat til 50 m fra overkanten af skrænten mod Sejerøbugten,
men søværts 100 m linien fra kysten efter naturfredningslovens § 46, stk.3,
hvorfor nævnets tilladelse efter denne bestemmelse tillige er nødvendig".
Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands

amtskommunes

fredningsafde-

ling.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 46, stk.3 og den nævnte deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

e

e

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen
klageberettigede.

§ 64 a, hvis den

Slotsmarken

Vestsjællands

15,

amtsråd,

er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens
jvf. naturfredningslovens § 58.

udløb,

Ejeren af ejendommen er ikke herfra underrettet om afgørelsen.

Ketty Grutzmeier.
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Anglende bebY9Relse pi l18tr.nr. 4 cz Ordrup b,Y r FAreve.ile r beliggende
Næsve.i 24. Ordrup Næs. 4540 FAreve.ile. Dragsholm kOlllllUne.

Ved brev af ii/iD 1989 har EBK Fritidshuse A/S på vegne ejerne af af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ejendommen,
bestående af et fritidshus på 70 m2.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen
tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelse skal godkendes
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved
deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse

e

-e

omfattes af deklaration
af nævnet.
i medfør af den nævnte
i overensstemmelse med

det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens
jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, EBK Fritidshuse
A/S og ejendommens ejer, Ole Mortensen og Solveig Mortensen, Holmeås 55, 2670
Greve Strand.
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Tidselve.l 20, DraRsholm kOlllllune.

Ved brev af 17/10 1989 har Dragsholm kommune på vegne Faurbohus Træmontage Aps. ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ovennævnte ejendom, bestående af et udhus og to overdækkede terrasser.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration tinglyst den 7/4 1943, hvorefter bygninger skal godkendes af nævnet.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis
den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsen s meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
jvf. naturfredningslovens § 58.
Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, Faurbohus Træmontage Aps. Kalundborgvej 34, 4460 Snertinge.
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4300 Holbæk, den
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4, Holbæk

Fr.j.nr.
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B

Angående bebyggelse på matr.nr. 4 vy Ordrup by, Fårevejle, beli~gende
Næskrogen 10, Dragsholm kommune.

•

010

/19

89

}/loci"c \. .,,1 U
Skov- og !\!at~;;'~'feis0T~

Ved brev af 20/12 1989 har Dragsholm kommune på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ejendommen, bestående
af et sommerhus på 72 m2 udført med vægge af hvidpigmenteret, ludfarvet træ med
tag af teglrøde betontagsten.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration,
tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelse skal godkendes af fredningsnævnet.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
jvf. naturfredningslovens § 58.
Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ejendommens ejere, Karin
Funch Lassen og Birthe Kaas, Vangehusvej

2100 København
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AngAende bebYRDelse pA .atr.nr. 4 ro Ordrup by, FIrevejle,
beliggende Ved Skoven 18, Dr8gsholm kommune.
Ved brev af 8/2 1990 har Dragsholm kommune på vegne ejerne af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse
pA ovennævnte ejendom, bestAende af et sommerhus pA 62 m2. Ydervægge er i trykimprægneret
grøn farve, vinduer og døre hvide og
taget teglrødt .

•

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration tinlgyst 7/4 1943, hvorefter bygningstegninger
med angivelse af bebyggelsens
udvendige farver skal godkendes af
nævnet.

•

I anledning

af ansøgningen

tillader

nævnet

herved

i medfør

af den

nævnte fredningsdeklaration
for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse
med det fremsendte pr~jekt pA vilkAr,
at det pA ejendommen eksisterende sommerhus nedrives.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens
§ 64 a,
hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra tilladeisens
meddelelse.
Nævnets

afgørelse

kan påklages

ken 13, 2970 Hørsholm,
Vestsjællands
amtsråd,
ning.

tilOverfredningsnævnet,

af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen,
kommunen og Danmarks Naturfredningsfore-

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen
pAgældende klageberettigede.

..
er meddelt

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes
ens udløb, jvf. naturfredningslovens
§ 58.

'/

Miljøministeriet
J.nr. SN \
Akt. nr.
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den

før klagefrist-

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgerne,
og Dorthe Zimling, Engelsborgve'
tv., 2800 Lyngby.

Skov- og Naturstyre1sen

Slotsmar-

Flemming

sendes

idet udskriftens

rigtighed

bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelse s
modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse samt de i naturfredningslovens
§ 58 nævnte myndigheder
m.fl.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stadfæstes af Overfredningsnævnet.
Fredningsnævnet
for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg,

den 13. marts

1990.

hbA~
fmd.

Udskriften

er sendt til:

Annelise Hovmand
4690 Haslev,

og Carl-Johan

Rønnede

Industrivej

kommune,

Nienstædt,
2, 4683

Vester

Egede Præstegård,

Rønnede,

Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret,
Parkvej 37, 4800 Nyk. F.,
Skov- ~g Naturstyrelsen,
Slotsmarken
13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
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~n8lende bebr8ø~1~~ pi .~nr.
4 cc Ordrup ~r, FArevejle,
beligBende Højdevej 21, 4540 FIrevejle, Dragshol. to••une.
Ved brev af 4/1 1990 har Dragsholm kommune fremsendt ansøgning
fre arkitekt m.a.e. Jørgen Herold Andersen pI vegne ejendommens
ejer om tilladelse til en til- og ombygning pi ovennævnte
ejendom, bestAende ef en udvidelse ef den eksisterende bebyggelse
til ialt 112,8 m2, samt et udhus pI 6,08 m2.
I forbindelse hermed nedrives et eksisterende udhus ~I 12 m2.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af
deklaration tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelsens placering
pI grunden og dens ydre udformning skal godkendes af nævnet.
Ejendommen omfattes tillige af strandbeskyttelseslinien efter
naturfredningslovens § 46 pi 50 m fra den sammenhængende landvegetations begyndelse.
Det eksisterende sommerhus og de ansøgte tilbygninger ligger
landværts denne reducerede strandbyggelinie, men mindre end 100 m
fra kysten.
Til- og ombygningen udføres i samme stil og materialer som det
eksisterende sommerhus: facader med grAgrøn bræddebeklædning og
tagdækning med grAsort tagpap.
Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling, der ikke har haft indvending mod det ansøgte.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved enstemmigt i
medfør af naturfredningslovens § 46, stk.6, jvf. stk.3 og i
medfør af den nævnte deklaration for sit vedkommende den ansøgte
bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt pi
vilkAr, at det eksisterende udhus nedrives.

~l

Nævnets tilledeise bortfalder efter naturfredningslovens ~ 64 a,
hviS den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra tilladeisens meddelelse.
Miljoministeriet

Skov- og N,tW'Styrelsen
J.nr.SN /31Ijl.{-OOd/
Akt.
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Nævnets efgørelse kan pAklages tilOverfredningsnævnet,
SLotsmerken 15. 2970 Hørsholm, ef ansøgeren. Skov- og Naturstyrelsen. Vestsjællands emtsrAd, kommunen og Danmarks Naturfradningsforening.,
Klagefristen er 4 uger fre den dag afgørelsen er meddelt den
pAgældende klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb, jvf. naturfredningslovens § 58.

4t

I

•

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren,
arkitekt m.a.a. Jørgen Herold Andersen, Algade 45, 4300 Holbæk.
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Fr. J. nr.

An~Aende

bebYK~else

beliK~ende

•

I

på matr.nr.

4 ~i Ordrup

Ved Skoven 28, Dra~sholm

86 B

119

90

by, Fårevejle,

kommune.

Ved brev af 5/7 1990 har Dragsholm
kommune fremsendt
ansøgning om nævnets tilladelse til
en bebyggelse
på ovennnævnte
ejendom, bestående
af en carport med redskabsrum
i trykimprægneret
træ.
Nævnets
tilladelse er nødvendig,
fordi ejendommen
omfattes af
deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter
bebyggelsens
udseende og
placering
skal godkendes af nævnet.
I anledning
af ansøgningen
tillader nævnet herved i ~dfør
af
den nævnte fredningsafgørelse
for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte
projekt.
I sagens behandling
har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets
tilladelse bortfalder
efter naturfredningslovens
§ 64
a, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af ansøgeren,
Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening,
der alle herfra er underrettet
om afgørelsen.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen
er meddelt
pågældende
klageberettigede.
Den ~ddelte
tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens
udløb, jvf. naturfrepningslovens
§ 58.
I.
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Fr. J. nr.
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pi ~tr.nr.

4 ~ Ordrup by, FIrevejle,
20, Dra~shoJm kommune.

Ved brev af 22/5 1990 har Dragsholm
kommune på vegne
TrelIeborg
Typehuse A/S på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom
ansøgt om nævnets tilladelse
til en bebyggelse
på ejendommen,
bestående
i inddragelse
af en overdækket
terasse til stue, samt
anlæg af en ny terrasse i forbindelse
hermed.
Nævnets tilladelse
er nødvendig,
fordi ejendommen
omfattes af
deklaration
tinglyst den 7/4 1943, hvorefter bebyggelsens
udseende
og placering
skal godkendes
af nævnet.
I anledning af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte fredningsafgørelse
for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte projekt.
I sagens behandling
har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmmig.
Nævnets
tilladelse
bortfalder
efter naturfredningslovens
§ 64
a,hvis den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages
tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af ansøgeren,
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening,
der alle herfra er underrettet
om afgørelsen.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen
er meddelt den
pågældende
klageberettigede.
Den meddelte
tilladelse
kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens
udløb, jvf. naturfredningslovens
§ 58.
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SofleveJ 4, Holbek

ar. nr. 03 43 42"
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Fr. J. nr.

AnR4ende

bebYKReJse

beliKRende
Ved

pA ~tr.nr.

Næstoften
brev

4 xæ Ordrup

18, Ordrup Næs,

af 22/5

/19

90

by, FAreveiJe,

4540 F4revejJe.

1990 har EBK Fritidshuse

A/S på vegne

ejerne

af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse
til en
bebyggelse
på ovennævnte
ejendom, bestående
af et 74 m2 stort
fritidshus,

opført

i trykimprægnerede

•

.-

~

røde

tagsten

og

hvidmalede
vinduer og døre.
Nævnets
tilladelse er nødvendig,
fordi ejendommen
omfattes af
deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter
bebyggelsens
placering og
udseende skal godkendes af nævnet.
I anledning
af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte fredningsafgørelse
for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte
projekt.
I sagens behandling
har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets
tilladelse
bortfalder
efter naturfredningslovens
§ 64
a, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens
meddelelse.
Nævnets
afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af ansøgeren,
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening,
der alle herfra er underrettet
om afgørelsen.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen
er meddelt den
pågældende
klageberettigede.
Den meddelte
tilladelse kan derfor ikke udnyttes
før
klagefristens
udløb, jvf. n t~rfredningslooovens
§ 58 •
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brædder,
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FrednlngsnllYnet tor VeataJ_nanda
amts nordnge fredningskreds

Kopi til orientering
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Ildr. Dommerkontor-', BofleveJ 4. Holb.k
at, nr. 03 Q 42 t1

Fr. J. nr.

Angående

bebyggelse

beligKende

•
I

I

på matr.nr.

NæskroKen

4 ck ~drup

21, DraKsholm
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90

by, Fårevejle,

kommune.

Ved brev af 3/.5 1990 har Dragsholm
kommune til nævnet
fremsendt
ansøgning
fra Anita og Flemming Bruun som ejere af
ovennævnte
ejendom om nævnets tilladelse
til en bebyggelse
på
ejendommen,
bestående
inddragelse
af en overdækket
terrasse til
stue.
Nævnets
tilladelse
er nødvendig,
fordi ejendommen
omfattes af
deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter
bebyggelsens
udseende og
placering
skal godkendes
af nævnet.
l anledning
af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
den ovennævnte
fredningsafgørelse
for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte
projekt.
l sagens behandling
har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets
tilladelse
bortfalder
efter naturfredningslovens
§ 64
a, hvis den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens
meddelelse.
Nævnets
afgørelse
kan påklages
tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af ejeren, Skov- og Naturstyrelsen,
VestsjæJ lands amtsråd, kommunen
og Danmarks Naturfredningsforening, der alle herfra er underrettet
om afgørelsen.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen
er meddelt den
pågældende
klageberettigede.
Den ~ddelte
tilladelse
klagefristens

udløb,

ikke udnyttes

jvf. naturfredningslovens

Clct ~ V0\ :t U \ L{ -000 l

LJ:;

kan derfor

§

58.

før

FrednlnganlBVnet tor V.ataJ_lIenda
.mla nordlige frednlnglkreda
Ildr. Dommerkonlo~. 80fleveJ 4, Holb.k
ttr, nr. 03 Q 42 "

Fr.'. nr.

An~ående
belig~ende

bebyg~else
Hyrehøjvej

på matr.nr.

8 av Ordrup

38, Dra~sholm

by,
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Fårevejle,

kommune.

Ved brev af 20/6 1990 har Dragsholm
kommune på vegne ejeren
af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse
til en
bebyggelse
på ovennævnte
ejendom, bestående
af en 8 m2 stor
tilbygning
i sort farve indeholdende
entre og bad, til den
eksisterende
bygning.
Nævnets
tilladelse er nødvendig,
fordi ejendommen
omfattes af
deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelse
skal godkendes
af nævnet.

•

I anledning
af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte fredningsafgørelse
for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte
projekt.
I sagens behandling
har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder
efter naturfredningslovens
§ 64
a, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tiJladelsens
meddelejse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken
13, 2970 Hørsholm,
af ansøgeren,
Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening,
der alle herfra er underrettet
om afgørelsen.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen
er meddelt den
pågældende
klageberettigede.
Den meddelte
tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens
udløb, jvf. naturfredningslovens
§ 58.

•
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tIt.nr. 53 43 4211
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Ang4ende beby~~eJse p4 matr.nr. I am ~drup by, F4reveiJe,
beJi~Rende Di~ebakken 4, Dra~shoJm kommune.
Ved brev af 11/7
1990 har Dragsholm kommune forelagt
Fredningsnævnet
sag om en bebyggelse
på ovennævnte
ejendom,

•

bestående
af et 2U2 x 4 m stort udhus.
Nævnets tilladelse
er nødvendig,
fordi ejendo~n
omfattes af
deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelse
skal godkendes
af nævnet.
Det er oplyst, at udhuset opføres i sort træ med tag af
hvidgråt plexiglas •
l anledning af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte fredningsafgørelse
for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte projekt.
l sagens behandling
har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets tilladelse
bortfalder
efter naturfredningslovens
a, hvis den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens
"meddelel se.

•

64

Nævnets afgørelse
kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af ejeren, Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening, der alle herfra er underrettet
om afgørelsen •
Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen
er meddelt
pågældende
klageberettigede.
Den meddelte
tilladelse
kan derfor ikke udnyttes
før
klagefristens

udløb,

Miljøministeriet
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90

by, Fårevejle,

kommune.

Ved brev af 11/7 1990 har Dragsholm
kommune på vegne ejeren
af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en

•
•

bebyggelse på ejendommen bestående af et redskabsrum på 12 m2,
udført i trykimprægneret
saltgrønt træ med moccafarvet
tag af
cement tagsten.
Nævnets tilladelse er nødvendig,
fordi ejendommen
omfattes af
deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelse
skal godkendes
af nævnet.
I anledning af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte deklaration
for sit vedkommende
den ansøgte bebyggelse
overenssterrrrælse med det fremsendte
projekt.
l sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder
efter naturfredningslovens
§ 64
a, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens
meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm,
af ejeren, Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening, der alle herfra er underrettet
om afgørelsen.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens
udløb, jvf. naturfredningslov
ns § 58.
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Angående bebyggelse på ~tr.nr.
4 ax Ordrup by, Fårevejle,
beligKende Cikorievej
33, 4540 Fårevejle, Dragsholm kommune.

•

•
I

Ved brev af 3/8 1990 har Dragsholm kommune på vegne Eske og
Jørgen Larsen som ejere af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets
tilladelse
til en bebyggelse
på ejendommen bestående af en
tilbygning på 12 m2 mod nordvest til den eksisterende
bebyggelse.
Nævnets tilladelse er nødvendig,
fordi ejendorrrræn omfattes af
deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelsens
udseende
skal godkendes af nævnet.
Det er oplyst, at tilbygningen
udføres i sort træ med gråt
skifertag.
I anledning af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte fredningsafgørelse
for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte projekt.
I sagens behandling
har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder
efter naturfredningslovens
§ 64
a, hvis den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens
meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm,
af ansøgerne, Skov- og Naturstyrelsen,Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening,
der alle herfra er underrettet
om afgørelsen.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen
er meddelt den
pågældende
klageberetti~ede.
Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens
udløb, jvf. naturfredningslovens
§ 58.

•
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Angående bebYKgelse på matr.nr ••
beliK~ende Bregnev~j 2,. pragsholm

mr Ordrup by, Fårevejle,
kommune.

Ved brev af 517 1990 har Dragsholm kommune forelagt nævnet
sag om bebyggelse
på ovennævnte
ejendom, bestående af en
tilbygning og 2 overdækkede
terrasser og et udhus.
Nævnets tilladelse er nødvendig,
fordi ejendommen
omfattes af
deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter byggeri med angivelse af
udvendige
farver skal godkendes
af nævnet.
Det fremgår af sagen, at taget udføres i moccafarve
og
byggeriet
i trykimprægneret
saltgrønt træ.
Kommunen har ved fremsendelsen
af sagen anført, at ejendommen
er omfattet af skovbyggelinien.
Vestsjællands
amtskommunes
landskabsafdeling,
for hvem nævnet
har forelagt sagen i dens helhed, har udtalt:
"Der er tale om tilbygning
til et eksisterende
sorrrnerhus i
fuldt udbygget sommerhusomd\d~.
Det ligger inden for 300 m fra
skovbyggelinien
omkring Næsskov. Men da der på stedet inden den 1.
januar 1968 er påbegyndt en væsentlig,
lovlig bebyggelse,
og der
efter landskabsafdelingens
opfattelse
ikke er væsentlige
fredningsinteresser
at varetage, må byggeriet være omfattet af
undtagelsesbestemmelsen
i naturfredningslovens
§ 47, stk.2 nr. 4
og kræver derfor ikke fredningsnævnets
tilladelse".
Nævnet kan tiltræde denne udtalelse.
I anledning af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte fredningsafgørelse
for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte projekt.
I sagens behandling
har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder
efter naturfredningslovens
§ 64
a hvis den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens
meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages
tilOverfredningsnævnet,

•
~'

e

Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af ej~ren, Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfrednings-

4t

forening,

der alle herfra

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN Ij II/I.( .....O O
Akt.

nr ..

b

/~

p;r.-"

er underrettet

om afgørelsen.

Klagefristen
er 4 uger
pAgældende
klageberettigede.
Den meddelte
tilladelse
klagefristens
udløb, jvf.

fra den

dag

ka~ ~~rfor

I

e

, ,

ikke

er meddelt

udnyttes
§

Grutzmeier.

•

afgørelsen
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_ mt Ordrup by, FArevejle,

3, Dragsholm

kommune.

1990 har Dragsholm

kommune

forejagt

nævnet

ansøgning fra Brugt-Hus-Marked
ApS p~ vegne ejeren af ovennævnte
ejendom om tiJladelse
til en bebyggelse
p~ ovennævnte
ejendom,
bestående af et sorrrrærhus på 56 m2 med ~rkegrønne
vægge og gråt
tag.
Nævnets tilladelse
er nødvendig,
fordi ejendommen
omfattes af
deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelses
placering og
udformning
skal godkendes
af nævnet.
l anledning af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte fredningsafgørelse
for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte
projekt.
l 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

tilOverfredningsnævnet,

Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af ansøgeren,
Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening,
der alle herfra er underrettet
om afgørelsen.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen
er meddelt den
pågældende
klageberettigede.
Den meddelte
tilladelse
kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens
udløb, jvf. naturfredningslovens
§ 58.
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f g.
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AngAende bebYKKelse pA.QStr.nr.
12' n cndrup by, FAreveile,
beliK~ende Hyrehøivei
IS, DraKsholm kommune.

:

•

Ved brev af 14/9 1990 har Dragsholm kommune fremsendt sag til
nævnet om tilladelse
til en tilbygning på ovennævnte ejendom i
forbindelse med yderligere
fundering af ejendo~n.
Nævnets tilladelse er nødvendig i henhold til nedennævnte
bestemmelser:
1) Naturfredningslovens
§ 46, stk. 3, idet so~rhuset
og den
påtænkte tilbygning
ligger landværts den reducerede strandbyggelinie,
der på stedet er fastsat til 50 m fra overkanten af
skrænten mod Sejerø Bugt, men bebyggelsen
ligger mindre end lOD m
fra kysten.
2) Naturfredningslovens
§ 53, stk. 1, idet bebyggelsen
ligger
inden for beskyttelseslinien
på 100 m fra fortidsmindet
Hyrehøj.
3) Fredningsdeklaration,
tinglyst den 7/4 1943, hvorefter
bebyggelse skal godkendes af nævnet.
Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands
amtskommunes
landskabsafdeling
og Skov- og Naturstyrelsen,
Kulturhistorisk
kontor, der ikke har haft indvendinger mod det ansøgte.
I anledning
af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
naturfredningslovens
§ 46, stk. 3, § 53, stk. log
fredningsafgørelsen tinglyst 7/4 1943 for sit vedkommende
den ansøgte
bebyggelse
i overensste~lse
med det fremsendte projekt.
I sagens behandling
har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens
§
64a, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af ejendo~ns
ejer, Skov- og
Naturstyrelsen,
Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks
Naturfredningsforening,
der alle herfra er underrettet
om
afgørelsen •
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Klagefristen
er 4 uger
p4gældende
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på rrøtr.nr. 4 cæ ~drup
by, F4revejle,
23, Ordrup, 4540 F4revejle.

Arkitekt m.a.a. Jørgen Herold Andersen
har på vegne ejeren
af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse
til en
udvidelse
af den bestående
bebyggelse
på ejendommen.
Et tidligere
ansøgt projekt er tilbagekaldt,
og den endelige
ansøgning
af 9/7 1990 omfatter
således nu en udvidelse
af
bygningen
under den eksisterende
tagplade.
Nævnets
tilladelse
er nødvendig,
fordi tilbygningen
ligger
søværts strandbeskyttelseslinien
efter naturfredningslovens
§ 46,
stk. l, på det pågældende
sted fastsat til 50 m fra den samrrænhængende
landvegetations
begyndelse.
Nævnets
tilladelse
er tillige nødvendig
efter deklaration
tinglyst 7/4 1943, hvorefter
bebyggelse
kræver nævnets godkendelse.
Det eksisterende
sommerhus
er opført delvis søværts
strandbeskyttelseslinien
i henhold til statsministeriets
dispensation
af 19/8 1957 fra denne linie.
Vestsjællands
amtskommunes
landskabsafdeling
har ikke haft
indvendinger
mod det ansøgte.
I anledning
af ansøgningen
tillader nævnet herved i medfør af
naturfredningslovens
§ 46,
stk. 6, jvf. stk. log
i medfør af
fredningsdeklaration
tinglyst 7/4 1943 for sit vedkommende
den
ansøgte bebyggelse
i overensstemmelse
med det fremsendte
projekt.
I sagens behandling
har deltaget
alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen
er enstemmig.
Nævnets
tilladelse
bortfalder
efter naturfredningslovens
§ 64
a, hvis den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens
meddelelse.
Nævnets
afgørelse
kan påklages
tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af ansøgeren,
Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands
amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening,
der alle herfra er underrettet
om afgørelsen.
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Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen
er meddelt
p4gældende
klageberettigede.
Den meddelte
tilladelse
kan derfor ikke uddnyttes
før
klagefristens
udløb, jvf. naturfredningslovens
§ 58.
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Anglende bebY9gelse pi matr.nr. 4 Is Ordrup by, FIrevejle,
beliggende Valmuevej 8, Dra9sholm kOMMune.
Ved brev af iB/iD 1990 har Dragsholm

,

kommune

forelagt

nævnet

ansøgning fra Arthur Birch Jensen. Valmuevej B. 4540 FArevejle.
om tilladelse til en bebyggelse pA ovennævnte ejendom. bestAende
af en tilbygning på 25 m2 til det på ejendommen bestående
sommerhus. Tilbygningen opføres i grA gasbeton med tagdækning af
sort eternit.
Nævnets tilladelse er nødvendig. fordi ejendommen omfattes
af deklaration. tinglyst den 7/4 1943. hvorefter bebyggelsens
udseende skal godkendes af nævnet.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør
af den nævnte fredningsafgørelse
for sit vedkommende den ansøgte
bebyggelse i overensstemmelse
med det fremsendte projekt.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens
§
64a. hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra tilladelsens
meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet.
Slotsmarken 13. 2970 Hørsholm. af ansøgeren. Skov- og
Naturstyrelsen.
Vestsjællands amtsrAd. kommunen og Danmarks
Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt
pAgældende klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens udløb. jvf. naturfredningslovens
§ 58.
Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren.
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AnKaende beby~e1se
Ordrup Næs.

pa matr.nr.

8 en Ordrup by, Farevejle,

beli~ende

/19

Henrik Høj pa vegne ejeren af ovennævnte

nævnets tilladelse

til en bebyggelse

ejendom,

pa ejendommen

90

O 3 11;\J 1991

Lang Agre 7,

Ved brev af 8/10 1990 til Dragsholm kommune, af kommunen videresendt
tømrer

hertil har

Diana Gordon, ansøgt om

bestående

af 74,3 m2 stor

sommerhus.
Nævnets tilladelse

,

reducerede

er nødvendig, fordi ejendommen

strandbyggelinie

efter naturfredningslovens

til 50 m fra grænsen for den sammenhængende

placeres

mindre end 100 m fra landvegetationens
for såvidt angår beliggenhed

Nævnets tilladelse
bebyggelse

kun må ske efter

Det fremgår
imprægnerede
opmuret

tegninger,

i helsten

sagen for Vestsjællands

,

Da bygningen

jvf. § 46, stk. 3.
lyst den 7. april J.943, hvorefter

med listemarkering

trykog dels

bliver gule tegl og tagpap.
amtskommunes

landskabsafdeling,

tillader

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

46, stk. 3 og den nævnte fredningsafgørelse
i overensstemmelse

for sit vedkommende

med det fremsendte

projekt

den ansøgte

dog på vilkår, at vægge og

tag udføres i mørke farver.
I sagens behandling
Afgørelsen
udnyttet

har deltaget

alle 3 nævnsmedlemmer.

er enstemmig.

Nævnets tilladelse

bortfalder

inden 5 år fra tilladeIsens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,
Klagefristen

efter

naturfredningslovens

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

kan påklages til Overfredningsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

Danmarks Naturfredningsforening,

Vestsjællands

der alle herfra er underrettet

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Slots marken 15, 2970
amtsråd,

kommunen og

om afgørelsen.

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Oen meddelte

tilladelse

naturfredningslovens
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ikke har haft indvendinger

46, som på dette sted er

der er godkendt af Fredningsnævnet.

dels med hvide eternitplader

Nævnet har forelagt

§

deklaration

af sagen, at ydervæggene

brædder,

den

grænse kræves Fredningsnævnets

og udformning

kræves også efter

vel ligger landværts
§

fastlagt
tilladelse
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§
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58.

kan derfor ikke udnyttes

før klagefristens

udløb, jvf.
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Angående bebyggelse

•

4 YE. Ordrup by, Fårevejle,

på matr.m.

Røglevej 14,

Ordrup Næs, 4540 Fårevejle •

Ved brev af 24/2 1991 til Dragsholm
•

beliggende

stor carport

med udhus på Deres ovennævnte

Dragsholm kommune har fremsendt
naturfredningslovens
omfattes

godkendelse,

tinglyst

Nævnet har forelagt
ikke har indvendinger
Det fremgår

sagen til Fredningsnævnet,

af 35 m2

hvis tilladelse

efter

nødvendig, fordi ejendommen

7/4 1943, hvorefter

samt af skovbyggelinien

opførelse

ejendom.

34, stk. l og § 47, stk. ler

§

af deklaration

sommerhus

kommune har De anmeldt

bebyggelse

kræver nævnets

på 300 m fra Næsskov.

sagen for Vestsjællands

Amtskommunes

landskabsafdeling,

der

mod det ansøgte.

af sagen, at byggeriet

og udføres med ydervægge

udføres i tilslutning
af trykimprægneret

til det eksisterende
træ og med tagdækning

af

klare PVC-plader.

e

I anledning af ansøgningen
§

tillader

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

34, stk. l og § 47, stk. 1 for sit vedkommende

overensstemmelse
_'

med det fremsendte

I sagens behandling

e

Afgørelsen

bortfalder

projekt.
alle tre nævnsmedlemmer

efter

inden 5 år fra tilladeIsens

Nævnets afgørelse
Hørsholm,

i

•

er enstemmig.

Nævnets tilladelse
udnyttet

har deltaget

den ansøgte bebyggelse

af ansøgeren,

naturfredningslovens

64a, hvis den ikke er

§

meddelelse.

kan påklages til Overfredningsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

Slots marken 15, 2970

VestsjælJands

amtsråd,

kommunen og

Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilJadelse

Kopi af denne skrivelse

e\

HørSholm, VestsjælJands
75, 4540 Fårevejle,

kan derfor

amtsråd,

AlJeen 15, 4180 Sorø, Dragsholm

Skovdistrikt

Nørregade

Skov- og Natw'styrelsen
Akt.nr.~

{ZLl{ty_

001<'

-..ID1-

Mantzhøj,

v---

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

kommune,

Rådhusvej

4500 Nykøbing Sj.,og Danmarks

2, 1165 København K.

Miljoministeriet
J.nr.SN '"

før klagefristens

er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Odsherreds

Naturfredningsforening,

ikke udnyttes

91

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskrøds

KOPI TIL
ORIENTERING

adr. Dommerkontoret. 6011_1 4, Holbæk
lIt.nr. 13 43 42 11

Modtaget,
Skiov. og Na:ursryrelsen

To rkil Mann
Frihedsvej

JREG.NL

0873.00

Fr.J.nr.

19

15/5

Holbæk, den

33 B

1 6 r'~AJ 1991.

17

3630 Jægerspris
AngAende bebyggelse

4 .!!. Ordrup by, FArevejle

pA matr.m.

beliggende

Næsvej 25,

Ordrup Næs.

•

Ved brev af 4/4 1991 har De ansøgt om, nævnets
denne ejendom,
bruseniche

1-

hvorved den eksisterende

tilladelse

bebyggelse

til en ombygning pA

udvides med et udhus på 10m2,

pA 19 m2 og 0,6 m2 tilbygning til køkken. Udvidelserne

udvendigt som den eksisterende
Endvidere

søges tilladelse

bebyggelse
til opførelse

i mørkebrunt

fremtræder

træ med sort tag.

af en åben udestue

med overdækning

af

PVC-plader.
Nævnets tilladelse
ejendommen

omfattes

bygningstegninger
I anledning
§

naturfredningslovens

af fredningsdeklaration

af ansøgningen

34, stk. l er nødvendig, fordi

tinglyst

tillader

7/4 1943, hvorefter
af nævnet.

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

den ansøgte bebyggelse

i overensstemmelse

med det

projekt.

I sagens behandling
Afgørelsen
Nævnets
udnyttet

§

og udvendige farver skal godkendes

34, stk. l for sit vedkommende

fremsendte

•
•

efter

har deltaget

alle tre nævnsmedlemmer

.

er enstemmig.
tilladelse

bortfalder

inden 5 år fra tilladeIsens

Nævnets afgørelse

naturfredningslovens

af ansøgeren,

Danmarks

Naturfredningsforening.

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

kan påklages til Overfredningsnævnet,

Hørsholm,

Klagefristen

efter

Skov- og Naturstyrelsen,

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Slotsmarken

Vestsjællands
er meddelt

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

den pågæidende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

Kopi af denne skrivelse
Hørsholm, Vestsjællands
75, 4540 Fårevejle

K.

-Mil j(\ministerie1

Skov- og Naturstyreisen
J.nr. SN \
Akt.

nr.

L li(~- 00

1"S

l

"'Z

kan derfor ikke udnyttes

før klagefristens

er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

amtsrAd, Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm

og Danmarks Naturfredningsforening,

Nørregade

udløb.

Slotsmarken
kommune,

15, 2970
RAdhusvej

2, 1165 København

91

REG.NR.

kOPI TIL
ORIENTERING

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskrøds

B(~.

00

7/6

4300 Holbæk, den

19

91

.dr. Dommerkontoret, Sollevej ". Holbæk
IH.nr. 13 43 4211

91

50 B

119

beliggende

Ordrup

Fr.j.nr.

Jan Ove Lihn
Lindevangshusene

6 I tv.

2630 Tåstrup

Angående bebyggelse
Strandvej

e
ti)

e

på ma tr.m.

4 fb Ordrup by, Fårevejle,

19, 4540 Fårevejle.

Ved brev af 14/4 1991 har De til Dragsholm kommune anmeldt
ejendom af en ca. 16 m2 stor overdækket
Kommunen har videresendt
naturfredningslovens
deklaration

tinglyst

§

på denne

terrasse.

sagen til Fredningsnævnet,

hvis tilladelse

34, stk. l, er nødvendig, fordi ejendommen

7/4 1943, hvorefter

opførelse

bebyggelse

med angivelse

efter

omfattes

af

af udvendige farver

skal godkendes af nævnet.
I anledning
§

af ansøgningen

tillader

34, stk. l for sit vedkommende

fremsendte

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

den ansøgte bebyggelse

i overensstemmelse

med det

projekt.

I sagens behandling

har deltaget

alJe 3 nævnsmedlemmer

•

Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse
udnyttet

•

bortfalder

efter

inden 5 år fra tilladeIsens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

naturfredningslovens

64a, hvis den ikke er

§

meddelelse.

kan påklages

til Overfredningsnævnet,

Skov- og Naturstyrelsen,

Slots marken 15, 2970

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

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm, VestsjælJands
4540 Fårevejle

amtsråd,

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm

(j.m. 9-4 fb) og Danmarks

Naturfredningsforening,

København K•

•

,

J.\lil.1omlristeriet
Skov- 06 .i~atw·stYl'elsen
J.nr. SN I"lUI '1- ool '2..
Akt

nr. \;5"

.

Slotsmarken

formand.

udløb.
13, 2970

kommune,
Nørregade

Rådhuset,
2, 1165

KOPI TIL
ORIENTERING

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

J

REG.NIt

0973.00.
9:=B
2:>/7

4300 Holbæk, den

adr. Dommerkontoret, SolIevej 4, Holbæk
tlf.nr. 53 43 ..2 11

9 B

Fr.j.nr.

19

91

91

/19

Fru Henny Madsen
Bakken 27
ModtaQtt I

4370 St. Merløse.

Ikø-r- og NatUrltyr,lltn

Angående bebyggelse

4 &!:.. Ordrup by, Fårevejle,

på matr.nr.

• 4 JULI 1991

beliggende Cikorievej

2,

Ordrup Næs, 4540 Fårevejle •

•

Ved brev af 5/2 199 l har Dragsholm
ansøgning om tilladelse
redskabshus

kommune til Fredningsnævnet

til på Deres ovennævnte

til det eksisterende

fremsendt

ejendom at opføre en carport

sommerhus.

Deres

. og et ,

Nævnets tilladelse efter naturfredningslovens
§ 34, stk. l er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af deklaration tinglyst 7/4 1943, hvor bebyggelsen og dens
udvendige farver skal godkendes
Carport

af nævnet.

og udhus opføres i saltgrønt

imprægneret

træ med tag af naturel

trapez

plader.
Nævnets tilladelse

til det eksisterende

pr. 1/4 1990 købte ejendommen,
m2 med ca.

l for sit vedkommende

•e
•

udhus, carport

udnyttet

nu i grå og hvide farver.

i overensstemmelse

med det fremsendte

aUe 3 nævnsmedlemmer

§

34, stk.

af sommerhus,
projekt •

.

er enstemmig.
tilladelse

bortfalder

efter

inden 5 år fra tilladeisens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,
Danmarks

er på ca. 60

nævnet herved i medfør af naturfrednin~slovens

I sagens behandling har deltaget
Nævnets

Sommerhuset

den ansø~~_~_~~b-'y,gg.el~e
i. gen? h~!!l.sd, bestående

og redskabshus

Afgørelsen

der er opført i 1970-71, før De

ses ikke at være meddelt.

2m2 udhus og fremtræder

I anledning heraf tillader

sommerhus,

naturfredningslovens

64a, hvis den ikke er

§

meddelelse.

kan påklages

tilOverfredningsnævnet,

Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Naturfredningsforening.

Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

kan derfor

ikke udnyttes

før klagefristens

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm,

Vestsjællands

4540 Fårevejle,

_'1

Jjoministerict

~·J.kO\!-o~ NaturstyreIsen
J.nr

SN

Akt

nr.

lcll!'-{-oOOI

\o 3.

amtsråd,

og Danmarks

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

Naturfredningsforening,

Nørregade

2, 1165 København K.

vREG. HR.

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

4300 Holbæk, den

adr. Dommerkontoret, 80fleveJ <I. Holbæk
tlf. nr. 13 43 42 11

Modtaget I
Skov- og Nalurstvrelsen

93 B

Fr.J.nr.

2 " JULI 1991

-Tømrermester
Ole Modin
Adelers AJJe 23

91

119

4540 Fårevejle.

Angående bebyggelse

på matr.nr.

8~

Ordrup by, Fårevejle

beliggende

Næsvej 5, 4540

Fårevejle.

Ved udateret

e anmeldt

brev har De på vegne ejeren af denne ejendom,

byggearbejde

Søren AJJesen Vernø,

til Dragsholm kommune på ejendommen,bestående

af montering

af nye spær og pålægning af tegl på garage.
Kommunen har den 5/7 1991 fremsendt

sagen til Fredningsnævnet,

hvis tilladelse

_efter
naturfredningslovens
§ 34, stk. l, er nødvendig, fordi ejendommen omfattes
deklaration tinglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelse skal godkendes af nævnet.
Det fremgår
sommerhus

af sagen, at væggene er rosarød og taget blåsort,

og at både

og garage er fra 1932.

I anledning af ansøgningen
§

af

tillader

34, stk. 1 for sit vedkommende

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

den ansøgte bygningsændring

i overensstemmelse

med

I

det fremsendte

1-

projekt.

I sagens behandling
Afgørelsen

alle 3 nævnsmedlemmer

.

er enstemmig.

Nævnets tilladelse
udnyttet

har deltaget
bortfalder

inden 5 år fra tilladeIsens

efter naturfredningslovens

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

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

e

Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt

og

den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

Kopi af dette

brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Hørsholm, Vestsjællands
4540 Fårevejle

kan derfor ikke udnyttes

amtsråd,

og Danmarks

Naturfredningsforening,

formand.

Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN
Akt. nr.

/

2 /I

Ig

/; / _

/ 'r

(/tJ I ~

udløb.

Slotsmarken

AUeen 15, 4180 Sorø, Dragsholm

y

Miljøministeriet

før klagefristens

Nørregade

13, 2970

kommune,

Rådhuset,

2, 1165 København K.

./REG.NR.

Fredningsnævnet for vestsjællands
amta nOrdlige fredningskreds

Cd/~.OO

4300 Holbæk, den

23/7

96 B

/19

19

Modtaget!
Skov- og Naturstvrelsen

adr. Dommerkontoret. Soflevel", Holbek
tlt.nr. la 43 .2 11

2 lt JULI 1991

Fr. J.nr.

91

Tømrer- og snedkermester
lars

Andersen

Ordrupvej 57
4540 Fårevejle.
Angående bebyggelse

p~ matr .nr. 12!

Ordrup by, F~revejle

beliggende

Hyrehøjvej

23,

Ordrup Næs, 4540 Fårevejle.

Ved brev af 12/6 1991 har De på vegne ejendommens

•

ejer, Inger Toftgaard

ansøgt Dragsholm kommune om tiJJadelse til en bebyggelse
af en ca. 20 m2 tilbygning

til den eksisterende

Dragsholm kommune har fremsendt
naturfredningslovens

Hansen,

på denne ejendom, bestående

bebyggelse.

sagen til Fredningsnævnet,

hvis tiJJadelse efter

34, stk. 1, og § 46, stk. 6, jvf. stk. 3, er nødvendig, efter

§

34,

§

I,

stk. l, fordi ejendommen

omfattes

skal godkendes af nævnet, efter
landværts

den reducerede

Sejerøbugten,

7/4 1943, hvorefter

46, stk. 6, jvf. stk. 3, fordi bebyggelsen

strandbyggelinie,

af sagen, at tilbygningen

med facader

der forløber

bygninger

ligger

50 m fra skræntoverkant

mod

e

ikke har indvendinger

e

§

opføres under eksisterende

sagen for Vestsjællands

amtskommunes

landskabsafdeling,

der

mod det ansøgte.

I anledning af ansøgningen

tiUader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

34, ,Jtk. 1, og § 46, stk. 6, jvf. stk. 3, for sit vedkommende

overensstemmelse

tag (overdækket

af mørke blokhusbrædder .

Nævnet har forelagt

e

tinglyst

men mindre end 100 m fra kysten.

Det fremgår
terrasse)

§

af deklaration

med det fremsendte

I sagens behandling

har deltaget

den ansøgte

bebyggelse

i

projekt.
alle 3 nævnsmedlemmer

.

Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tiJladelse
udnyttet

bortfalder

efter

inden 5 år fra tilladeisens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

kan påklages

naturfredningslovens

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.
til Overfredningsnævnet,

Skov- og Naturstyrelsen,

Vestsjællands

Slotsmarken
amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettigede.

.a.

Mil iøministeriet

Sko\'- og Naturstyrelsen

J.nr.SN
Akt. nr.

/"-

/(/C/~

I 1-

00/.2.

er meddelt

den pågældende

91

e

Den meddelte

tiUadelse kan derfor ikke udnyttes

Kopi af dette

brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Hørsholm,

Vestsjællands

Dragsholm kommune,
Naturfredningsforening,

amtsråd,

Rådhuset,

e

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-305-153-1990
4540 Fårevejle,

Nørregade

(j.nr. 9-12 t) og Danmarks

2, 1165 København

formand.

e

før klagefristens

K.

J " .. v. 1'1'-

Fredningsnævnet for vestsjællands
.mts nordlige fredningskreds

4300 Holbæk,

KOPI TIL

edr. Dommerkontoret, Sollevej ., Holbæk
tlf.nr. 53 43 42 11

21/8

den

1991

ORIENTERING
Fr.j.nr.

Inge Bastkær Rasmussen

/19 91

68 B

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

Engholmvej 4

2 2 AUG. 19!1

3660 Stenløse
Angående bebyggelse

på matr.nr.

4~

Ordrup by, Fårevejle,

beliggende

Ved Skoven 20,

4540 Fårevejle.

•

Ved brev af 16/4 1991 har De ansøgt Dragsholm kommune om tilladelse
bebyggelse

på denne ejendom, bestående

eksisterende

bygning på ejendommen,

af et udhus i tilslutning
Dragsholm

J

deklaration

7/4 1943, hvorefter
efter

§

og opførelse

- facader

tiJJadelse efter
omfattes

af

af nævnet.

nødvendig,

fordi ejendommen

på 300 m fra Næsskov.

af sagen, at tilbygningerne

som dette

idet nævnets

byninger skal godkendes

47, stk. 1, er endvidere

ligger inden for skovbyggelinien
materialer

sagen hertil,

3~, stk. l, er nødvendig, fordi ejendommen

tilladelse

Det fremgår

af en terasse

hertiJ.

kommune har videresendt

tinglyst

på ialt ca. 30 m2 til den

samt af en overdækning

naturfredningslovens
Nævnets

af tilbygninger

til en

til sommerhuset

med sort træbeklædning

udføres i samme stil og

og tagdækning

med skifergrå

tagpap.
Nævnet har forelagt
ikke har indvendinger

•

I anledning
§

34, stk. log

Nævnets
udnyttet

tillader

landskabsafdeling,

med det fremsendte
har deltaget

den ansøgte

bebyggelse

i

projekt.
alle 3 nævnsmedlemmer

•

er enstemmig.
tilladelse

bortfalder

inden 5 år fra tilladeIsens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

efter

naturfredningslovens

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

kan påklages til Overfredningsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

Vestsjællands

Slots marken 15, 2970
amtsråd,

kommunen og

Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettigede.

_1iljøminist~riet

Skov-ogl~aturstyreffien
J.nr. SN
Akt. nr. \

J-Z II!l<'
\

der

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

47, stk. l, for sit vedkommende

I sagens behandling
Afgørelsen

amtskommunes

mod det ansøgte.

af ansøgningen
§

overensstemmelse

sagen for Vestsjællands

(J7) (

Z-

er meddelt

den pågældende

I

,

Den meddelte

tiJJadelse kan derfor ikke udnyttes

Kopi af dette

brev er sendt til Skov- og NaturstyreJsen,

Hørsholm,

Vestsjællands

4540 Fårevejle

amtsråd,

før klagefristens

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune,

og Danmarks Naturfredningsft>rening,

formand .

•

i'

Nørregade

RAdhuset,

2, 1165 København K.

.j
Fredningsnævnet tor Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

0873,00
21/8

4300 Holbæk, den

KOPI TIL
ORIENTERING

adr. Dommerkontoret, Sot/øveJ 4, Holbæk
tft.nr. 53 43 42 11

REG. NR.

/19

Fr.j.nr.

19

91

l\.l1ocl'l:t1g2~~

Kirsten Carlsen

Slwv- og NatUi"Styfeise~

Rypevej 6

2

2970 Hørsholm
Angående bebyggelse

på matr.nr.

4~

{2

AUG. 1~91!

Ordrup by;-Fårevejle,

beliggende

Næsvej 36, 4540

Fårevejle.

Ved brev af 2516 1991 har De til Dragsholm kommune anmeldt opførelsen af en 18
m2 stor tilbygning til den bestående

•

Nævnets tilladelse
fordi ejendommen

efter naturfredningsloven

omfattes

godkendes af nævnet,

af deklaration
strandbyggelinie,

landvegetations

Tilbygningen

ejendom.

er nødvendig, efter dennes § 34, stk. 1,

tinglyst

7/4 1943, hvorefter

bebyggelse skal

og efter § 46, stk. 6, jvf. stk. 3, fordi tilbygningen

landværts den reducerede
sammenhængende

garage på Deres ovennævnte

der på stedet

er fastsat

placeres

til 50 m fra den

begyndelse, men inden for 100 m fra kysten.

udføres i træ og males i Gori, kystfarve

"FUndt" og får tag af sort

tagpap.
Nævnet har forelagt
ikke har indvendinger

sagen for Vestsjællands

med det fremsendte

e

I sagens behandling har deltaget

e
e

Nævnets tilladelse

Afgørelsen
udnyttet

der

tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

stk. l, og § 46, stk. 6, jvf. stk. 3, for sit vedkommende

overensstemmelse

landskabsafdeling,

mod det ansøgte.

I anledning af ansøgningen
~

amtskommunes

den ansøgte bebyggelse i

projekt.
aJle 3 nævnsmedlemmer

•

er enstemmig.
bortfalder

efter naturfredningslovens

inden 5 år fra tilladeisens

Nævnets afgørelse

§

meddelelse.

kan påklages til Overfredningsnævnet,

Hørsholm, af ansøgeren,

64a, hvis den ikke er

Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

Kopi af dette

brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Hørsholm, Vestsjællands
Dragsholm kommune,

kan derfor ikke udnyttes

amtsråd,

Rådhuset,

Alleen 15,4180
4540 Fårevejle

før klagefristens

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-305-157-1990,
og Danmarks Naturfredningsforening,

91

.. \ ,/ 1 : ~::

. ~ "... ( ~

t

Nørregade 2, 1165 København K.

•

•

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

KOPI TIL

21/8

den

19

ORIENTERING

adr. Dommerkontoret, Soflevej 4, Holbæk
tlf.nr. 53 43 42 11

~;\Ubb

SØren Bols Pedersen
Vesterkærsvej

4300 Holbæk,

LV/(ldi3ge~a
09 ,\iC1:~uls'i:y?e;SSjJ

Fr.j.nr.

98 B

/19

91

7

2650 Hvidovre
Angående bebyggelse

på matr.nr.

4~

Ordrup by, Fårevejle,

beliggende

Bregnevej 38,

4540 Fårevejle.

Ved brev af 18/4 1991 har De til Dragsholm kommune anmeldt opførelsen
5,50 x 7,00 m stor dobbelt carport

med redskabsrum

Kommunen har gennem Vestsjællands
nævnet, hvis tilladelse

Amtskommune

efter naturfredningslovens

3, er nødvendig, efter § 34, fordi ejendommen
1943, hvorefter
carporten

strandbeskyttelseslinie,
landvegetations

der på stedet

omfattes

er fastsat

men placeringen

udføres i trykimprægneret
Amtskommune

af deklaration

-

§

med det fremsendte

I sagens behandling har deltaget
Afgørelsen

træ med tag af PVC- plader.
mod det ansøgte.

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
den ansøgte bebyggelse i

projekt.
alle 3 nævnsmedlemmer

•

er enstemmig.

Nævnets tilladelse
udnyttet

46, stk.3., fordi

sker mindre end 100 m fra kysten.

34, stk. l, og § 46, stk. 6, jvf. stk. 3, for sit vedkommende

overensstemmelse

tinglyst 7/4

til 50 m fra den sammenhængende

har ikke indvendinger

I anledning af ansøgningen tillader

e
e
e

34, stk. l, og § 46, stk. 6, jvf. stk.

på et areal, der ligger landværts den reducerede

begyndelse,

Vestsjællands
§

§

ejendom.

sendt sagen til Frednings-

bebyggelse skal godkendes af nævnet, og efter

ønskes placeret

Carporten

på Deres ovennævnte

af en

bortfalder

efter naturfredningslovens

§

64a, hvis den ikke er

inden 5 år fra tiJladeJsens meddelelse.

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

kan påklages til Overfredningsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

SJotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tiJladelse kan derfor ikke udnyttes

før klagefristens

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm, Vestsjællands

amtsråd,

Dragsholm kommune, Rådhuset,

AJleen 15,4180
4540 Fårevejle,

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-305-158-1991)
(j.nr. 9-4 bq). og Danmarks

91

t

Naturfredningsforening,

••

!. ~ ~...:

i~~
i'.:;·~:J·;!/~:::~
Nørregade 2, 1165 København K.

y Grutzmeier

formand.

Fredningsnævnet for vestsjællands
emta nordlige fredningskreds

J 1\1:\1. nK.

KOPI TIL
ORIENTERING

adr. Dommerkontoret, SolIevej 4. Holbæk
tlf.nr. 53 43 42 11

4300 Holbæk,

O <:5

;:.,.;) .1...-11.-'

28/8

den

.58 C

Fr.j.nr.

I

(19

91

Rasmus Ejrnæs & Hans Henrik Bruun
lnst. f. Økologisk Botanik
Københavns Universitet

0.

Farimagsgade

20

1353 København K.
Ang~ende gødskningsforsøg
Ordrup by, F~revejle,

p~ den yderste

del af Ordrup Næs, "Næbbet",

matr.nr.

8~

Dragsholm kommune.

Ved brev af 24/4 1991 har De ansøgt om nævnets

tilladelse

til på det ovennævnte

sted at udføre et gødskningsforsøg.
Nævnets tilladelse
ejendommen

omfattes

nævnets kendelse
tinglyst

efter

af fredningsdeklaration,

§

34, stk. 1, er nødvendig, fordi

tinglyst

af 19/3 1986 om supplerende

7/4 1943 samt af Overfrednings-

fredning

af en del af Ordrup Næs,

25/7 1986.

Ifølge bestemmelserne
fortsat

naturfredningslovens

skal "Næbbet" henligge i sin nuværende

anvendes til græsning. Almenheden

har ret til færdsel

tilstand

til-tods

og kan

og ophold på

arealet.
Forsøget

indebærer

markering

50 m2 og med afsluttende
Markering af felterne

e

e
,e

op over jordoverfladens

forudsætninger

indsamling af over- og underjordiske

plantemateriale.

sker ved nedbankning

således at intet rager

amtskommunes

og Danmarks Naturfredningsforening,

ikke har indvendinger
tilladelse

I anledning af ansøgningen

mod det ansøgte.

landskabsafdeJing,

der under visse
De fleste af disse forudsætninger

som vilkår for tilladelsen.

tillader

34, stk. 1 for sit vedkommende

det fremsendte

af metalpløkke

sagen for VestsjæUands

er indføjet i nedenstående
§

inden for et areal på ca.

niveau.

Nævnet har forelagt
Naturfredningsrådet

af prøve- og kontrolfelter

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

det ansøgte gødskningsforsøg

projekt på betingelse

af, at ejeren samtykker

i overensstemmelse

med

i den ansøgte benyttelse

af hans ejendom, samt på vilk~r
at det berørte

areal retableres

at forsøgsfelternes
at floraen beskrives
at en rapport

placering

fuldstændigt

også før tilsætning

e

fra forsøget

har deltaget

M.:! i0P1ini.::teriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN , '2..
'i ....
O"'t:;l l ~

ll\

.Akt. nr.

2..:)

By

forsøgets

afslutning,

efter

af gødning, samt

dettes

Na turfredningsrådet.
l sagens behandling

efter

udmåles,

og analyseres

med resultater

umiddelbart

aBe 3 nævnsmedlemmer.

afslutning

tilsendes

l"
i~.·cJ~'"

Afgørelsen

....

'-L,

er enstemmig.

Nævnets tilladelse
udnyttet

r'l/

bortfalder

efter

inden 5 år fra tilladeIsens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

kan påklages

naturfredningslovens

§ 64a, hvis den ikke er

meddelelse.
tilOverfredningsnævnet,

Skov- og Naturstyrelsen,

Slots marken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt

den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

ti1Jadelse kan derfor

Kopi af dette

brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Hørsholm, Naturfredningsrådet,

ikke udnyttes

Slotsmarken

(j.nr. 0111-170).

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

13, 2970 Hørsholm, Vestsjællands

Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-305-020-1987)
4540 Fårevejle

før klagefristens

og Danmarks Naturfredningsforening,

amtsråd,

Dragsholm kommune"..Rådhuset,

Modtaget I

Nørregade

2, 1$i6v~bawre~en

29 AUG. 1991

-----

-V-I'''''''''.I''IIliiiJI1l

IV'

.,",VIl""J""""""I',",,""

adr. Dommerkontoret,
Sofievel
tlf. nr. 5343 42 11

4300

ORIENTERING

amts nordlige fredningskreds
4, Holbæk

v REG.Hl

H.C.

19

119

91

Transbøl

IDrstedsvej

12

2000 Frederiksberg

Angående

C.

bebyggelse

på matr.nr.

4 fm Ordrup

by, Fårevejle,

beliggende

Næsvej

10,

4540 Fårevejle.

Ved brev

-e

tilbygning

af 30/7

til Deres

Kommunen

1991 har De ansøgt

ovennævnte

tinglyst

godkendes

af nævnet.

I anledning
§ 34, stk.

eksisterende

hus.

I sagens

a\

på vilkår,

behandling

Afgørelsen
Nævnets

udnyttet

7/4 1943, hvorefter

om byggetilladelse

til en

at tilbygningens

hvis tilladelse
ejendommen

placering

herved

vægge

omfattes

af

og udseende

i medfør

bebyggelse

efter

skal

af naturfredningslovens

i overensstemmelse

og tag får samme

med det

farve

som det

alle 3 nævnsmedlemmer.

er enstemmig.
tilladelse

mden

Nævnets

nævnet

den ansøgte

har deltaget

fordi

bebyggelses

tillader

l for sit vedkommende
projekt

til Fredningsnævnet,

l, er nødvendig,

af ansøgningen

fremsendte

.1'

sagen

§ 34, stk.

deklaration

kommune

ejendom.

har fremsendt

naturfredningslovens

Dragsholm

bortfalder

efter

5 år fra tilladelsens
afgørelse

Hørsholm,

af ansøgeren,

..

Danmarks

Naturfredningsforening.

Klagefristen

tilOverfredningsnævnet,

Skov- og Naturstyrelsen,

er 4 uger

§ 64a, hvis den ikke er

meddelelse.

kan påklages

a

naturfredningslovens

fra den dag afgørelsen

Vestsjællands

er meddelt

Slotsmarken
amtsråd,

15, 2970
kommunen

og

den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

Kopi af dette

brev er sendt

Hørsholm,

Vestsjællands

4540 Fårevejle
København

(j.nr.

K.

:,~iliGministeriet

::.v- og Naturstyrelsen
J!'-SN Q.\\j tf-OO 1;L.<\kt.nr.

~'1

kan derfor

amtsråd,

9-4fm)

ikke udnyttes

før klagefristens

til Skov- og Naturstyrelsen,
Alleen

og Danmarks

Naturfredningsforening,

udløb.

Slotsmarken

l5, 4180 Sorø, Dragsholm

91

0872> .00

106 B

Fr.j.nr.

A. Schytt

den 25/9

Holbæk,

13, 2970

kommune,
Nørregade

Rådhuset,
2, 1165

j
Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret,

Soflevej

KOPI TIL
ORIENTERING

4, Holbæk

REG. NK.

Ob I ,:) .00

9/ 10

4300 Holbæk, den

19

91

tll.nr. 53 43 42 11

103 B

Fr.j.nr.

Vestjysk Byggeindustri

91

C\.I!l)~!~..:gO·ij

Videbæk ApS
Fabriksvej

/19

~)i~l)\f'og

\\J&:UI~~'~!~'::n

24

6920 Videbæk
på matr .nr. 4 E. Ordrup by, Fårevejle,

Angående bebyggelse

le 4540 Fårevejle.

re

e

Ved brev af 27/5 1991 har selskabet
Dragsholm kommune om tilladelse

~ ejendommen.
vinterhave

Tilbygningerne

naturfredningslovens

§

Nævnets tilladelse
fordi tilbygningerne

bebyggelse

efter

begyndelse.

e træbeklædning,

§

der er fastsat

af sagen, at tilbygningerne

tillader

med det fremsendte

l sagens behandling har deltaget

nødvendig,

de ligger landværts

til 50 m fra den sammenhængende

amtskommunes

i glas og grågrøn
og gråt tagpap.
landskabsafdeling,

bortfalder

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
den ansøgte bebyggelse

Hørsholm, af ansøgeren,

alle 3 nævnsmedlemmer.

kan påklages

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.
til Overfredningsnævnet,

Skov- og Naturstyrelsen,

Vestsjællands

Slotsmarken
amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

odl

i

projekt.

efter naturfredningslovens

inden 5 år fra tilladeisens

Nævnets afgørelse

_

der

er enstemmig.

Nævnets tilladelse
udnyttet

af deklaration

46, stk. 3, er endvidere

l og § 46, stk. 6, jvf. stk. l, for sit vedkommende

Afgørelsen

efter

mod det ansøgte.

I anledning af ansøgningen
overensstemmelse

omfattes

af klare plastplader

sagen for Vestsjællands

har haft indvendinger

på 4,8 x 3,59 m.

fordi nævnets tilladelse

opføres med facader

med fladt tag med tagdækning

Nævnet har forelagt

sommerhus på

på 3 x 3,59 m, en

lægges mindre end 100 m fra kysten, selvom

landvegetations

126,

skal godkendes af nævnet.

naturfredningslovens

strandbeskyttelseslinie,

~stk.

terrasse

sagen til Fredningsnævnet,

den reducerede
Det fremgår

'

af en overdækket

34, stk. l, er nødvendig, da ejendommen

tinglyst 7/4 1943, hvorefter

ikke

til det eksisterende

på 3,5 x 3,99 m, et udhus på 7,2 x 2,5 m og en carport

Kommunen har videresendt

Næsgårdsvej

på vegne ejeren af denne ejendom ansøgt

til tilbygninger

består

beliggende

tilladelse

\ ~ \ \ / L1 -

00

kan derfor ikke udnyttes

l CJ. ,

o.h.+-. Q G .

før klagefristens

udløb.

'I

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

·'

13, 2970

•

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-305-154-1990,
Dragsholm kommune, Rådhuset, 4540 Fårevejle,og

Danmarks N~tur'fredningsforening,

."

Nørregade 2, 1165 København K.

formand.

e

-

= i'

..

-.
....

.

,.

'j'

j,.,

r

•

,
'I

Ktb. NK.

rreanlngsnævnet for Vestsjællands
.mts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret,

tIt.nr. 13

4300 Holbæk, den

SOfleveJ 4. Holblek

KOPI TIL
ORIENTERING

a 42 11

Fr.j.nr.

129 B

119 91

ModtagetI
Skov-og Naturstyrelsen

Peter Fog
Nebs Møllevej 1

- 't Nav. 1991

4100 Ringsted

Angående tilbygninger på matr.nr. 12!!. Ordrup by, Fårevejle,

•
e•

t; I ~ . U(J
1111
19 91

beliggende Hyrehøjvej 1,5,

Dragsholm kommune •

Ved brev af 11/7 1991 til Dragsholm kommune har De ansøgt om tilladelse til at
udføre tilbygnmger på Deres ovennævnte ejendom •
Tilbygnmgerne består i ombygning af eksisterende
arealet

udhus til carport,

hvorved

udvides fra 11,5 til 13,5 m2 samt af en 12~5 m2 stor tilbygning mellem

hovedhus og carport.
Kommunen har fremsendt sagen gennem Vestsjællands Amtskommune til nævnet,
hvis tilladelse

efter følgende bestemmelser

UjII.i!Stk.

i naturfredningsloven

1, fordi ejendommen omfattes

1943, hvorefter

er nødvendig:

af fredningsdeklaration,

tinglyst den 7/4

bebyggelse skal godkendes af nævnet.

2) § 46, stk. 3, idet tilbygningerne ligger landværts den reducerede
linie, der på stedet er fastsat

til 50 m fra overkanten

strandbygge-

af skrænten mod Sejerø Bugt,

men bebyggelsen ligger mindre end 100 m fra kysten.
3) § 53, stk. 1, idet tilbygningerne ligger inden for beskyttelseslinien
fortidsmmdet

,

på 100 m fra

Hyrehøj.

Det fremgår af sagen, at tilbygning og carport opføres på landsiden af

sommerhuset

og afdækkes af eet tag i forlængelse

Vestsjællands amtskommunes

kulturhistorisk

herfra.

landskabsafdeling

kontor, for hvem nævnet har forelagt

og Skov- og Naturstyrelsen,
sagen, har ikke haft indvendinger

mod det ansøgte.
De har oplyst over for nævnet, at tilbygningerne
materialer

og farver som det eksisterende

opføres i samme udvendige

hus: grå vægge og sort tag.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens'

S 34, stk. 1, S 46, stk. 6, jvf. stk. 3, og i ,53, stk. 1, for sit vedkommende den ansøgte
bebyggelse i overensstemmelse

med det fremsendte

projekt.

I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer •
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse
udnyttet

bortfalder

efter naturfredningslovens

inden ,5 år fra tiUadelsens meddelelse.

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN
/2//
AkLnr·t J-

/

<;/

CO/L·

§ 64a, hvis den ikke er

Nævnets afgørelse kan påklages til Overfr~dningsnævnet,
Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen,

Slots marken 1.5, 2970

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

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm, (j.nr. SN 6112-0775), Vestsjællands amtsråd,

•
••
•

Dragsholm kommune, Rådhuset,

Naturfredningsforening,

Nørregade 2, 1165 København K.

,

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr.

8-70-53-1-305-122-1'90),

formand.

udløb.

4540 Fårevejle

og Danmarks

REti.NK.
Fredningsnævnet for vestsjællands
amts nordlige fredningskreds .

4300 Holbæk,

KOPI TIL
ORIENTERING

adr. Dommerkontoret. Solievej 4, Holbæk
tlf.nr. 63 43 42 11

Fr.j.nr.

Preben Louis Hansen
Slotsherrensvej

den

873.00

l/II

116 B

19

91

119

Modtaget'
Skov. og Naturstyrelsen

153 I tv.

- 4 NOV, 1991

2720 Vanløse
AngAende bebyggelse

på matr.nr.

4 fa Ordrup by, FArevejle, beliggende

Cikorievej

26, i

Dragsholm kommune.

Ved brev af 9/8 1991 har De tIl Dragsholm

kommune anmeldt

opførelsen

af en 6 x

3,10 m stor carport.

-e
e

Kommunen har fremsendt
naturfrednmgslovens

§

fredningsdeklaratlOn

tmglyst

Carporten

l

udføres

Deres anmeldelse

34, stk. 1, er nødvendig,

fordi ejendommen

7/4 1943, hvorefter

teakfarvet

tldhgere

m2 stor garage

og 2 skure pA hver 6 m2. Samtlige

bygninger,

på 26 m2 med terrasse,

en 18

dIsse bygninger er udført i

af ansøgningen tiJJader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

34, stk. 1 for sit vedkommende

stemmelse

med det fremsendte

I sagens behandlmg

Afgørelsen
Nævnets
udnyttet

et sommerhus

tiJJadelse til de

træ med mørkegrå tagpaptage.

I anledning
§

af

bygnmger skal godkendes af nævnet.

nævnet søgt tilsvarende

pA ejendommen
teakfarvet

opførte

omfattes

træ med tag af klart lyseblAt PVC.

De har endVIdere den 2 J/ 10 1991 overfor

,

ttl nævnet, hVIS tlJJadelse efter

den ansøgte

i dens helhed i overens-

projekt.

har deltaget

aJJe 3 nævnsmedlemmer

•

er enstemmig.
tiJJadelse bortfalder

mden 5 Ar fra tlJJadelsens

Nævnets

bebyggelse

afgørelse

naturfredningslovens

§

af ansøgeren,

Danmarks

Naturfredningsforenmg.

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

kan påklages tllOverfredningsnævnet,

Hørsholm,

Klagefnsten

efter

Skov- og Naturstyrelsen,

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Slotsmarken

Vestsjællands

15, 2970

amtsrAd, kommunen og

er meddelt den pAgældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

Kopi af dette

brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Hørsholm,

Vestsjællands

kan derfor ikke udnyttes

••1iljmnini~riet

nr.

30

Slotsmarken

Naturfredningsforening,

København K•

Akt.

udløb.
13, 2970

amtsrAd, Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

4540 FArevejle <sagsnr. 9-4 fa) og Danmarks

Skov- og Natu:rstyre1seD
J.nr. SN ,J;;L \ \/4'- 00 J;<

før klagefristens

Btt.._-

formand.

Nørregade

2, 1165

91

Fredningsnævnet
amts nordlige

for Vestsjællands
fredningskreds

Kt\J.

KOPI TIL

Modtaget f
Skov- og Naturstyrelsen

LDC ved Lars Lindegren
Fuglehøjen

441 B

Fr.J.nr.

L> (6.00

8/11

4300 Holbæk, den

ORIENTERING

adr. Dommerkontoret, Soflevej 4, Holbæk
tlf.nr. 53 a 42 11

rfle.

19

/19

91

Langagre

2,

1 1 NOV. 1991

63

2730 Herlev
Angående bebyggelse

på matr.nr.

8 ck Ordrup by, Fårevejle,

beliggende

Ordrup Næs, i Dragsholm kommune.

Ved brev af 30/9 1991 (j.nr. 9-8ck) har Dragsholm kommune forelagt
frednmgsnævnet

-e
e

bestående

Deres ansøgnmg om tilladelse

tIl en bebyggelse

på denne ejendom,

af 76,5 m2 stort sommerhus.

Nævnets
ejendommen

tilladelse
omfattes

efter naturfredmngslovens
af fredmngsdeklaratlOn

§

34, stk. l, er nødvendIg, fordI

tinglyst

7/4 1943, hvorefter

bygnmger

skal godkendes af nævnet.
Huset udføres med ydermure
tag af teglrøde

betonteglsten.

I anledmng
§

af ansøgnmgen

eksempel

projekt,
mørkegrå,

der vandskures

1

farven okker og med

Vinduer og døre er hVIde.
tillader

34, stk. 1, for SIt vedkommende

fremsendte

i røde mursten,

nævnet herved

den ansøgte
j

medfør af naturfredningslovens

bebyggelse

men på vilkår, at udvendige
og at taget udføres

1

i overensstemmelse

med det

mure udføres i mørk farve som for

mørk farve.

Rød farve kan ikke godkendes på taget.
I sagens behandlmg har deltaget

,

Afgørelsen
Nævnets
udnyttet

er enstemmig.
tIlladelse

bortfalder

efter

inden 5 år fra tIlladeIsens

Nævnets

alle 3 nævnsmedlemmer.

afgørelse

af ansøgeren,

Danmarks

Naturfrednmgsforening.

Klagefnsten

tl10verfredningsnævnet,

Skov- og Naturstyrelsen,

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettIgede

Vestsjællands

tilladelse

Vestsjællands

kan derfor

!jj,;ministerlct

~~Lo1/- og Natw'styrelsen
'f). \

nr.

?::>;L

Akt.

amtsråd,

(byggesagsnr.

2, 1165 København K.

J.nl. SN

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

er meddelt den pågældende

ikke udnyttes

før klagefristens

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
4540 Fårevejle,

Slotsmarken

•

Den meddelte
Hørsholm,

§ 64a, hvis den Ikke er

meddelelse.

kan påklages

Hørsholm,

naturfrednmgslovens

V4 -ex.:>/;L.

Slotsmarken

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm

9-8 ck), og Danmarks

udløb.
13, 2970

kommune,

Naturfredningsforening,

Rådhuset,
Nørregade

91

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

KOPI TIL

4300 Holbæk, den

Fr.j.nr.

91 B

4-8

1 1 NOV. 1991

6000 Koldmg
Angående bebyggelse på matr.nr.
Ordrup Næs, 4540 Fårevejle,

8 cæ Ordrup by, Fårevejle,

beliggende

e

ansøgt om nævnets tilladelse

til en bebyggelse

et 76 m2 stort fntidshus med delvis overdækkede
Nævnets tilladelse efter naturfrednmgslovens
ejendommen

omfattes

Langagre

13,

i Dragsholm kommune.

Ved brev af 3/7 1991 har Seest Huse A/S på vegne ejendommens

-e

91

/19

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

Seest Huse A/S

Perthen

19

ORIENTERING

adr. Dommerkontoret, 80118\/8)4, Holbæk
IIf.nr. 53 43 42 11

Overbyvej

8/11

af frednmgsdeklaratlOn

ejer Richard

på denne ejendom, bestående

af

terrasser.
§ 34, stk. l, er nødvendig, fordl

tmglyst

7/4 1943, hvorefter

bygninger

skal godkendes af frednmgsnævnet.
Det fremgår

af sagen, at huset udføres

med trykimprægnerede

udvendige vægge af

træ, hVidmalede vmduer og døre og tag af røde bølgeeternitplader.
I anlednmg af ansøgningen
§

tillader

34, stk. l, for sit vedkommende

fremsendte

projekt,

for eksempel

nævnet herved i medfør af naturfrednmgslovens

den ansøgte

bebyggelse

men på vilkår, at udvendige

mørkegrå,

i overensstemmelse

med det

vægge udføres med mørk farve, som

og at taget udføres i mørk farve.

Rød farve kan ikke godkendes på taget.
I sagens behandling har deltaget

,

Afgørelsen
Nævnets
udnyttet

.

er enstemmig.
tilladelse

bortfalder

efter

inden 5 år fra tilladeisens

Nævnets

alle 3 nævnsmedlemmer

afgørelse

af ansøgeren,

Danmarks

Naturfredningsforening.

Klagefristen

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

kan påklages

Hørsholm,

naturfrednmgslovens

tilOverfredningsnævnet,

Skov- og Naturstyrelsen,

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Slotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

kan derfor ikke udnyttes

Kopi af dette brev er sendt til Richard Perthen,
Karlslunde,
amtsråd,
Danmarks

Skov- og Naturstyrelsen,
Naturfredningsforenmg,

I

til orientering

Schmidt.

~;~~

!\ljl.icministeriet

S~ /- og Naturstyrelsen
J.III. SN

,~\

Akt.or.

~~

li 4 -00 I&..

Nørregade

Bil.

udløb.

Anne Marie Alle 20, 2690

13, 2970 Hørsholm, Vestsjællands

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune,

Kopi er endvidere
•

Slotsmarken

før klagefristens

Rådhuset,

4540 Fårevejle,

og

2, 1165 København K.

sendt t11 Plantageejer

Jørgen Olsen, att. Aage

91

00873.00

,e
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00873.00
Dispensationer i perioden:

1_

11-03-1992 - 16-12-1992

KfG.NR.
Fredningsnævnet for Vests;ællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret,

KOPI TIL

11/3

4300 Holbæk, den

ORIENTERING

Sotieve) 4, Holbæk

oS7~.OO
92

19

tlf. nr. 03 43 4211

llB

Fr. j. nr.

/19

92

Fru Karen Andersen
Knud den Storesvej

38 I

4000 Roskilde
Angående bebyggelse

på matr.nr.

4 xn Ordrup by, Fårevejle,

belIggende Næstoften

11,

Ordrup Næs, I Dragsholm kommune.

Ved brev af 28/1 1992 (byggesagsnr.
nævnet Deres ansøgnmg om tilladelse
et sommerhus

med overdækket

Nævnets

tilladelse

ejendommen
placenng

omfattes

ul en bebyggelse

terrasse,

carport

efter naturfrednmgslovens
af frednmgsdeklaratlOn

på denne ejendom, bestående

af

med udhus og et redskabshus.
§

34, stk. 1, er nødvendig, fordi

tmglyst 7/4 1943, hvorefter

bebyggelsens

og udseende skal godkendes af nævnet.

Af det fremsendte
træbeklædnmg

projekt fremgår,

at bebyggelsen

udføres med udvendig

" l på 2 ".

I anlednmg
§

9-4xn) har Dragsholm kommune forelagt

af ansøgnmgen

tillader

nævnet herved

1

medfør af naturfredningslovens

34, stk. 1, for Sit vedkomme'nde den ansøgte bebyggelse

fremsendte

I overensstemmelse

projekt på vl1kår, at den udvendige træbeklædnmg

med det

udføres I trykimprægneret

eJler mørk farve.
I sagens behandlIng

Afgørelsen
Nævnets
udnyttet

har deltaget

alle 3 nævnsmedlemmer.

er enstemmig.
tl11adelse bortfalder

efter

naturfredningslovens

§

64a, hVIS den Ikke er

mden 5 år fra t111adelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

kan påklages til Overfrednmgsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

Vestsjællands

Slotsmarken
amtsråd,

15, 2970
kommunen og'

Danmarks Na turfrednmgsforenmg.
Klagefnsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

kan derfor Ikke udnyttes

før klagefnstens

KopI af dette brev er sendt tIl DragshoJm kommune, Rådhuset,
Skov- og NaturstyreJsen,

Slotsmarken

15, 4180 Sorø, og Danmarks

udløb.
4540 Fårevejle,

13, 2970 Hørsholm, Vestsjællands

Naturfrednmgsforemng,

Nørregade

amtsråd,

Alleen

2, 1165 København K•

•

,
~,

,I ,

\'

,.

i
,
l

-...--I.

)

I
1\

r'

Ktb. nIC.
Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret.
Sofieve/4,
tit. nr. 03 43 42 11

KOPI TIL

Holbæk

N9

I

19

'-'.'-'L

92

91

73 A

'.

Rødovre

2610

168 B

Fr. j. nr.

Ole Quaade
Kamstrupvej

17/3

4300 Holbæk, den

ORIENTERING

0'6

Angående bebyggelse på matr.nr.

4 hh Ordrup by, Fårevejle,

behggende

Højbjergvej

17,

Fårevejle.

4540

Dragsholm kommune har forelagt
på Deres ovennævnte

nævnet ansøgnmg om tIlladelse

ejendom, bestående

tIl en bebyggelse

af et sommerhus på 69 m2 samt overdækkede

terrasser.

e

Nævnets tll1adelse efter naturfrednmgslovens
ejendommen
godkendes

omfattes

af deklaratiOn

tInglyst

§

7/4 1943, hvorefter

bygnmgstegnmger

skal

af nævnet.

Huset udføres med udvendige vægge af grønbrunt
eternIt.

34, stk. l, er nødvendig, fordi

UdvendIge døre og vmduer udføres

træ og med tag af teglrød

med grå karme, og oplukkelige

lemme er

hvidmalede.
I forbindelse

med opførelsen

m og et ekSisterende

garage og det ekSisterende

den ansøgte

Nævnets
•

udnyttet

bebyggelse,

skur, i overensstemmelse

I sagens behandhng har deltaget

lA

garage med 6,1 x 3,1

t111ader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

34, stk. l for Sit vedkommende

Afgørelsen

en ekSisterende

skur på 3,7 x 2,7 m.

I anledning af ansøgnmgen
§

ønskes bevaret

herunder den ekSisterende

med det fremsendte

projekt.

alle 3 nævnsmedlemmer .

er enstemmig.
tl1ladelse bortfalder

efter

naturfredningslovens

§

64a, hVis den ikke er

mden 5 år fra t111adelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse
Hørsholm,

af ansøgeren,

kan påklages

tl1 OverfrednIngsnævnet,

Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfrednmgsforenmg.
Klagefnsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

kan derfor

Ikke udnyttes

før klagefristens

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm,
4540

Vestsjællands

Fårevejle,

amtsråd,

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

(j.nr. 9-4 hh), og Danmarks

Naturfrednmgsforenmg,

Nørregade

2, 1165

København K.
Kopi er endVidere t11 orientering
Gørding.
'p '.

. \'1 ,I. \~-~Ofi~

~3b

~,

tilsendt

Planet Huse A/S, IndustrIvej

8, 6690

KtU. rUc.

KOPI TIL
ORIENTERING

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

4300 Holbæk, den

Ob /6 .00

23 /3

19

92

adr. Dommerkontoret,
Soflev8J 4, Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

7/B 92

Fr. J. nr.

/19

O. Hedegaard
Højdevej

18

3500 Vær løse
Angående bebyggelse på matr.nr.

4~

Ordrup by, Fårevejle,

belIggende

Røglevej 5.

Ved brev af 21/1 1992 (j.nr. 9-4vp) har Dragsholm kommune forelagt
Fredningsnævnet

Deres ansøgning om tIlladelse

ejendom, bestående

e

Nævnets

af en tilbygning t11 det ekSIsterende

tIlladelse

ejendommen omfattes
gOdkendes af nævnet.
Det fremgår
bebyggelse

efter naturfredningslovens
af deklaratIon

af sagen, at ttlbygnIngen
af ansøgningen

tIllader

34, stk. 1, for SIt vedkommende

fremsendte

7/4 1943, hvorefter

udføres I materialer

bebyggelse skal
som den ekSIsterende

nævnet herved I medfør af naturfredningslovens
I overensstemmelse

med det

projekt.

Afgørelsen

alle 3 nævnsmediemmer.

er enstemmIg.

Nævnets tIlladelse

bortfalder

Inden 5 år fra tllladelsens

Nævnets afgørelse

e

34, stk. 1, er nødvendIg, fordI

den ansøgte bebyggelse

I sagens behandlIng har deltaget

udnyttet

tinglyst

§

sommerhus.

på ejendommen.

I anledning
§

til en bebyggelse på Deres ovennævnte

naturfrednIngslovens

§

af ansøgeren,

Danmarks

NaturfrednIngsforenmg.

64a, hVIs den Ikke er

meddelelse.

kan påklages t11 OverfrednIngsnævnet,

Hørsholm,

Klagefnsten

efter

Skov- og Naturstyrelsen,

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Slotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

er meddelt den pågældende

klageberettIgede.
Den meddelte

tIlladelse

kan derfor Ikke udnyttes

før klagefrIstens

KopI af dette brev er sendt t11 Skov- og Naturstyreisen,
Hørsholm,

Vestsjællands

4540 Fårevejle,

1:</1/ 9-

37

·o;~;::

amtsråd,

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

og Danmarks NaturfrednIngsforenIng,

,/

udløb.

Nørregade

2, 1165 København K.

REG. NR.

KOPI TIL
Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret,

ORIENTERING

8 7 ~.
23/4

4300 Holbæk, den

19

O O
92

Sofievej 4, Holbæk

tlf. nr. 03434211

IndustrImarken
9530

/19

91

3, Sørup,

Støvring

Angående bebyggelse på matr.nr.
4540

169 B

Fr. j, nr.

KK FrItidshuse

8 ch Ordrup by, Fårevejle,

belIggende Lang Agre 6,

Fårevejle.

Ved brev af 11/12 1991 h,ar De på vegne John F. Nielsen ansøgt om'nævnets
tIlladelse

tIl en bebyggelse på denne ejendom,

Nævnets
ejendommen

tilladelse
omfattes

efter

bestående

naturfredningslovens

af deklaration,

tinglyst

§

af et frItidshus.

34, stk. 1, er nødvendig, fordi

7/4 1943, hvorefter

bebyggelse skal

godkendes af nævnet.
Med brev af 14/1 1992 har Dragsholm

kommune fremsendt

supplerende

materIale

for byggerIet.
Huset opføres med bræddeydervægge

I trykimprægnenngsgrøn

farve og sort tag af

tagsten.
I anledning af ansøgningen
§

tIllader

34, stk. 1 for Sit vedkommende

fremsendte

den ansøgte

bebyggelse

I

overensstemmelse

med ,det

projekt.

I sagens behandlIng har deltaget
Afgørelsen

aJle 3 nævnsmedlemmer.

er enstemmig.

Nævnets tilladelse
udnyttet

nævnet herved I medfør af naturfrednmgslovens

bortfalder

Inden 5 år fra tIlladeIsens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

efter

naturfredningslovens

64a, hvis den Ikke er

§

meddelelse.

kan påklages til OverfrednIngsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen

og

Danmarks NaturfrednIngsforemng.
KlagefrIsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tIJladelse kan derfor

Ikke udnyttes

før klagefristens

KopI af dette brev er sendt tIl Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm,
4540

VestsjæJlands amtsråd,

Fårevejle,

121/)(-00

Vo

(:z

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

og Danmarks Naturfredningsforening,

Ejeren er ikke underrettet

udløb.

særskilt

herfra.

Nørregade

2, 1165 København
,

K.

KCU. rtK.

KOPI TIL

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nOrdlige fredningskreds

ORIENTERING

4300 Holbæk, den

O (~.oo

23/4

19

92

adr. Dommerkontoret,
Sofievej 4, Holbæk
tit. nr. 03 .3 .2 11

Fr.j. nr.

ErlIng Bruun

49 B

/19

92

Asmundshøj 301
3480 Fredensborg

Angående bebyggelse på matr.nr. 8 .9.. Ordrup by, Fårevejle, belIggende Langs Agre 4,
4540 Fårevejle.

Ved brev af 1/4 1992 (j.nr. 9-8cl) har Dragsholm kommune forelagt nævnet en sag
om opføre Ise af et 86 m2 stort sommerhus med 3 m2 udhus og 14 m2 overdækket
terrasse på Deres ovennævnte ejendom.
Nævnets tIlladelse efter naturfrednmgslovens § 34, stk. 1, er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af deklaratIOn tmglyst 7/4 1943, hvorefter bebyggelse skal
godkendes af nævnet.
Dragsholm kommune har ved sagens fremsendelse oplyst, at huset allerede er
opført uden t1l1adelse fra kommunen.
I anlednmg heraf mdskærpes det, at enhver bebyggelse på ejendommen kræver
forudgående tllladelse, også fra nævnet l henhold t1l deklaratIOnen.
Det fremgår af sagen, at huset opføres med blå/grå - mørke facader og sort tag.
Nævnet t1l1ader herved l medfør af naturfredmngslovens § 34, stk. 1 for Sit
vedkommende den ansøgte bebyggelse l overensstemmelse med det fremsendte projekt.
I sagens behandhng har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets t1l1adelsebortfalder

efter naturfrednmgslovens § 64a, hViS den Ikke er

udnyttet mden 5 år fra t1l1adelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages t1l Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen,

VestsjæUandsamtsråd, kommunen og

Danmarks Naturfrednmgsforenmg.
Klagefnsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor Ikke udnyttes før klagefnstens udløb.
KOpI af dette brev er sendt t1l Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,
4540 Fårevejle, og Danmarks Naturfredmngsforemng,

/

Nørregade 2, 1165_KøbenhavnK.

KtU. NK. 5 73~oO

KOPI TIL
ORIENTERING

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nOrdlige fredningskreds

23/4

4300 Holbæk, den

19

adr. Dommerkontoret,
Sofievej 4, Holbæk
tlf. nr. 034342 11

Jørgen Balslev's Arkitekttegnestue
Aboulevarden
8000 Arhus

24 B

Fr.j. nr.

M.A.A.

/19

92

20

c.

Angående bebyggelse på matr.nr.

8 bø Ordrup by, Fårevejle,

beliggende Lang Agre 22,

4540 Fårevejle.

Ved brev af 2/3 1992 har Arkitekttegnestuen
bebyggelse

på denne ejendom, bestående

Nævnets tl1ladelse efter

e

ejendommen

omfattes

ansøgt om nævnets t111adelse t11 en

af et frltldshus.

naturfredningslovens

af deklaration

tinglyst

§

34, stk. 1, er nødvendig, fordi

7/4 1943, hvorefter

bebyggelse skal

godkendes af nævnet.
Huset opføres med ydervægge
grå pudset sokkel, bjælker/spær

henholdsvIs af sandgule tegl og laserende

lys moseeg,

af moseeg og Vinduer og udvendige døre af lys kalk

okker.
I anledning
§

af ansøgningen

tIllader

34, stk. 1 for Sit vedkommende

fremsendte

den ansøgte

bebyggelse

I overensstemmelse

med det

projekt.

I sagens behandling

Afgørelsen

har deltaget

alle 3 nævnsmedlemmer.

er enstemmig.

Nævnets tilladelse
udnyttet

nævnet herved I medfør af naturfredmngslovens

bortfalder

Inden 5 år fra tl1ladelsens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

efter

naturfredningslovens

§

64a, hVIS den Ikke er

meddelelse.

kan påklages tIl OverfrednIngsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfrednmgsforenmg.
Klagefrlsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

kan derfor Ikke udnyttes

før klagefrlstens

KopI af dette brev er sendt tIl Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm, Vestsjællands
4540 Fårevejle,

amtsråd,

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

og Danmarks NaturfrednIngsforenmg,

/

udløb.

Nørregade

2, 1165 København K.

92

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

REG.NR.

KOPI TIL
ORIENTERING

adr. Dommerkontoret.
SollsvsJ 4. Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

20/5

4300 Holbæk. den

42 B

Fr.j. nr.

KIm Utzon

673.

ce
19

92

n9

Odmsvej 21
3140 Alsgårde
Angående bebyggelse

på matr.nr.

Ordrup Næs, 4540 Fårevejle,

l

8~

Ordrup by, Fårevejle,

belIggende Lang Agre 15,

Dragsholm kommune.

Ved brev af 19/3 1992 har Dragsholm kommune t!l Frednmgsnævnet
Deres ansøgnmg om t!lladelse
bestående

på Deres ovennævnte

ejendom,

af et ca. 120 m2 stort sommerhus og en ca. 3 1/2 x 6 m stor carport.

Nævnets tdladelse
•

tll en bebyggelse

fremsendt

ejendommen omfattes
godkendes af nævnet.
De har supplerende

efter

naturfredningslovens

af deklaratIOn tlnglyst

§

34, stk. l, er nødvendig, fordi

7/4 1943, hvorefter

bebyggelse skal

oplyst over for nævnet, at huset og carporten

udvendig lys grå træf arve med Vinduesrammer

og døre

l

opføres med

hVId eller grå farve og tag af

matgrå Zinkplader.
I anledmng
§

af ansøgningen

34, stk. 1 for sIt vedkommende

fremsendte

Afgørelsen

den ansøgte bebyggelse

har deltaget

l

overensstemmelse

og døre udføres

med det

grå farve.

l

alle 3 nævnsmedlemmer.

er enstemmIg.

Nævnets tllladelse
udnyttet

nævnet herved i medfør af naturfredmngslovens

projekt på vdkår, at også vmduesrammer

I sagens behandlmg

bortfalder

mden 5 år fra ulladelsens

Nævnets afgørelse
•

tlllader

Hørsholm, af ansøgeren,

efter naturfredningslovens

§

64a, hVIS den Ikke er

meddelelse.

kan påklages t!l Ov~rfrednmgsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfrednmgsforenmg.
Klagefnsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberetugede.
Den meddelte

tIlladelse

kan derfor ikke udnyttes

før klagefnstens

Kopi af dette brev er sendt t!l Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm, Vestsjællands
4540 Fårevejle,
København K.

•

"~P!

amtsråd,

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

(j.nr. 9-8 cq), og Danmarks Naturfrednmgsforening,

Nørregade

2, 1165

92

REG. HR. ~ 7 ~,

KOPI TIL

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

ORIENTERING

4300 Holbæk, den

29 15

63 B

/19

19

O O
92

adr. Dommerkontoret,
SolIevej 4, Holbæk
nr. 03 43 42 11

tn.

Fr. j. nr.

92

Rene Kjeld Matthe
0s ter gade 17
4000 Roskdde
Angående bebyggelse på matr.nr.
Ordrup, 4540 Fårevejle,

4 mt Ordrup by, Fårevejle,

belIggende Cikonevej

I Dragsholm kommune.

Ved brev af 6/5 1992 har Dragsholm kommune forelagt
ansøgning om opførelse af et gæstehus
Nævnets tdladelse
ejendommen

af deklaration

Fredningsnævnet

på Deres ovennævnte

efter naturfredningslovens

omfattes

3,

unglyst

§

en

ejendom.

34, stk. 1, er nødvendIg, fordI

7/4 1943, hvorefter

bebyggelses

placenng

og udformning skal godkendes af nævnet.
Gæstphuset

på ca. 2,6 x 3,6 m udføres med mørkegrønne

I anlednmg af ansøgningen
§

tIllader

34, stk. l for sIt vedkommende

fremsendte

og sort tag.

nævnet herved I medfør af naturfredningslovens

den ansøgte bebyggelse

l

overensstemmelse

med det

projekt.

I sagens behandl mg har deltaget

Afgørelsen

aJle 3 nævnsmedlemmer.

er enstemmIg.

Nævnets tIlladelse bortfalder
udnyttet

ydervægge

efter

mden 5 år fra tdladelsens

Nævnets afgørelse

naturfredningslovens

§

meddelelse.

kan påklages td Overfrednmgsnævnet,

Hørsholm, af ansøgeren,

64a, hVIS den Ikke er

Skov- og Naturstyrelsen,

Slots marken 15, 2970

Vestsjællands

amtsråd,

kommunen og

Danmarks Naturfrednmgsforemng.
Klagefnsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte tIlladelse

kan derfor

Ikke udnyttes før klagefnstens

KOPI af dette brev er sendt td Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm, Vestsjællands
4540 Fårevejle,

amtsråd,

(j.nr. 9-4 mt I) og Danmarks

Naturfrednmgsforenmg,

formand.
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Iaturstyrelsen
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Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

København K.
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udløb.
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Nørregade

2, 1165

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

REG.NR.

KOPI TIL

18/6

4300 Holbæk, den

19

ORIENTERING

adr. Dommerkontoret. SofleVBJ4. Holbæk
nr. 03 43 42 11

t".

73 B

Fr. j. nr.

Enk Thomsen
Sydstrandsvej

0<373.00

/19

92

28

2791 Dragør
Angående bebyggelse på matr.nr.
4540 Fårevejle,

1

8 bæ Ordrup by, Fårevejle,

Dragsholm kommune.

Ved brev af 18/5 1992 (byggesagsnr.
Frednmgsnævnet
ovennævnte

fremsendt

9-9bæ) har Dragsholm kommune til

en ansøgnmg om t1l1adelse tll en bebyggelse på Deres

ejendom, bestående

af et sommerhus.

Nævnets tIlladelse efter naturfredmngslovens
_

ejendommen

belIggende Lang Agre 26,

omfattes

af deklaration

tmglyst

§

34, stk. l, er nødvendIg, fordI

7/4 1943, hvorefter

bebyggelse skal

godkendes af nævnet.
Det fremgår

af sagen, at huset udføres med vægge i mørk pme og med sort tag.

I anledmng
§

af ansøgnmgen tl1lader nævnet herved

34, stk. l for SIt vedkommende den ansøgte

fremsendte

Afgørelsen

har deltaget

bebyggelse

1

overensstemmelse

med det

alle 3 nævnsmedlemmer.

er enstemmIg.

Nævnets t1l1adelse bortfalder

efter naturfredmngslovens

§

64a, hVIS den Ikke er

mden 5 år fra t111adelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

e

medfør af naturfrednmgslovens

projekt.

I sagens behandhng

udnyttet

1

kan påklages til Overfrednmgsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

Vestsjællands

amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfredningsforenmg.
Klagefnsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tIlladelse

kan derfor Ikke udnyttes

før klagefnstens

KOPI af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm, Vestsjællands
4540 Fårevejle,

amtsråd,

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

(j.nr. 9-8 bæ) og Danmarks Naturfredningsforenmg,

København K.

formand.

Nørregade

2, 1165

92

adr. Dommerkontoret,

REG. NR. o~ 73 ,00

KOPI TIL
ORIENTERING

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

18/6

4300 Holbæk, den

19

SolieveJ 4, Holbæk

t". nr. 03 43 4211

Fr. j. nr.

Frede Kongsøre Petersen

74 B

/19

92

Adalen 10
4520 Svmnmge
Angående bebyggelse på matr.nr.
4540 Fårevejle,

4~

Ordrup by, Fårevejle,

belIggende Bregnevej 31,

I Dragsholm kommune.

Ved brev af 20/5 1992 har Dragsholm kommune t11 Fredningsnævnet
Deres anmeldelse

af en ombygning af den eksisterende

fremsendt

bebyggelse på Deres ovennævnte

ejendom.
Nævnets tIlladelse efter
ejendommen

omfattes

naturfredningslovens

af deklaratlOn

§

34, stk. 1, er nødvendig, fordI

tmglyst 7/4 1943, hvorefter

bebyggelse skal

godkendes af nævnet.
Ved ombygnmgen udskIftes

taget tt1 sorte ondulIneplader,

med brune murskal1er, lIgesom det bebyggede

og wc og udhus beklædes

areal udvides med 30 m2 tt1 en bruseniche

og et brændeskur.
I anledning af ansøgnmgen
§

tt11ader nævnet herved

34, stk. l for sit vedkommende

fremsendte

medfør af naturfrednmgslovens

den ansøgte bebyggelse

I overensstemmelse

med det

projekt.

I sagens behandhng

Afgørelsen

har deltaget

al1e 3 nævnsmedlemmer

.

er enstemmig.

Nævnets tt11adelse bortfalder
udnyttet

I

mden 5 år fra uUadelsens

Nævnets afgørelse

efter naturfrednmgslovens

§

64a, hVIS den Ikke er

meddelelse.

kan påklages t1l Overfrednmgsnævnet,

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

Vestsjæl1ands amtsråd,

15, 2970
kommunen og

Danmarks Naturfrednmgsforenmg.
Klagefnsten

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tll1adelse kan derfor ikke udnyttes

før klagefristens

KopI af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm, Vestsjæl1ands amtsråd,
4540 Fårevejle,

lA
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Slotsmarken

13, 2970

Al1een 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

og Danmarks Naturfredningsforenmg,

og;NaturstY ....
i::l.::leIl

~\.;(

ror

.L ..

udløb.

Nørregade

2, 1165 København K.

92

.,

.'
OVERFREDNINGSNÆVNET

Slotsmarken 15
2970 Hørsholm
Telefon 457657 18

Erling Bruun
Asmundshøj 301
3480 Fredensborg.

EBK

19. juni 1992

J.nr. 151-25

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts Nordlige Fredningskreds har den 23.
april 1992 efterfølgende godkendt, at der på ejendommen matr. nr. 8 gi
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Langs Agre 4, Fårevejle er opført et 86 m2
stort sommerhus med 3 m2 udhus og 14 m2 overdækket terrasse.
Fredningsnævnets afgørelse er påk1aget ti10verfredningsnævnet

af Danmarks

Naturfredningsforening.

Ejendommen er omfattet af deklaration af 6. april 1943 om delvis fredning
af "Næsgården". Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres, forinden
bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver er godkendt af fred~

ningsnævnet.
Sommerhuset er opført med mørke blå/grå facader og sort tag.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at fredningsnævnet i sin
afgørelsen ikke har stillet krav om at tag og facader på sommerhuset skal
holdes i mørke farver. Huset ligger i en udstykning, der grænser op til et
offentligt tilgængeligt vådområde, der er udlagt som grønt område. For at
bevare områdets karakter, er det nødvendigt, at husene fremtræder dæmpet.

Danmarks Naturfredningsforening har dog ikke indvendinger mod farven på
husets facader og tag, men ønsker farven på skorstenen ændret. Skorstenen
er muret i røde sten, men foreningen mener, der bør stilles krav om, at

Fu lG-l

l2Jl/~ -00 L '2
Akf 4-3
_

.'
2
~I

skorstenen bliver vandskuret og holdes i en farve ikke lysere end farven i
Gori's produkter kaldet "drivtømmer".
Dragsholm kommune har tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings
synspunkter.
Vestsjællands amtskommune har ikke haft bemærkninger til fredningsnævnets
afgørelse.

Overfredningsnævnret skal udtale:
Fredningsnævnet skal godkende bygningstegninger med angivelse af udvendige
farver inden et byggeri påbegyndes. Hermed er det sikret, at der ved
farvevalget tages hensyn til det omgivende landskab.
Da huset er holdt i dæmpede farver, finder Overfredningsnævnet, at skorstenens farve er af mindre betydning.
Fredningsnævnets afgørelse af 23. april 1992 stadfæstes.
I sagens afgørelse har deltaget 9 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

Afgørelsen er enstemmig.
Med venlig hilsen

Else Brix Knudsen
fm.

REG. HR.

KOPI TIL
Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

ORIENTERING

t3 '7 3 .00
7/7

4300 Holbæk, den

19

92

adr. Dommerkontoret. Sofievej 4. Holbæk
Uf. nr. 03 43 42 11

Fr. j. nr.

Nikolai Peder Pedersen
Tørresager
øster

77

B

92

/19

ModtAget l

22

Skov- og Naturetyreisen

Vedsted

- 8 JULI 1992

6760 Ribe
Angående bebyggelse på matr.nr.

8~

Ordrup by, Fårevejle,

beliggende

Lang Agre 27,

Ordrup Næs, 4540 Fårevejle.

Ved brev af 27/5 1992 (byggesagsnr.
behandling
bestående

fremsendt

9-8cx) har Dragsholm kommune til nævnets

ansøgning om tilladelse

til en bebyggelse på denne ejendom,

af et sommerhus på 69 m2 og 19 m2 terrasse.

Nævnets tilladelse
ejendommen

efter

omfattes

naturfredningslovens

af deklaration

tinglyst

§

34, stk. l, er nødvendig, fordi

7/4 1943, hvorefter

bebyggelse

skal

godkendes af nævnet.
Da sagen er modtaget
trådt

i kraft,

i nævnet før den 1/7 1992, hvor lov om naturbeskyttelse

er sagen i medfør af denne lovs § 104 behandlet

i naturfredningsloven

af nævnet efter

er

reglerne

af 1984.

Huset udføres med grønhge ydervægge

af trykimprægneret

træ og tag af sorte

bølgeeternitplader.
I anledning af ansøgningen
§

tillader

34, stk. l for sit vedkommende

fremsendte

den ansøgte

Afgørelsen

i overensstemmelse

med det

aBe 3 nævnsmedlemmer

•

er enstemmIg.

Nævnets tilladelse

bortfalder

inden 5 år fra tilladeIsens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af adressaten
Naturfredningsforening,
interesse

bebyggelse

projekt.

I sagens behandling har deltaget

udnyttet

nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

efter

naturfredningslovens

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

kan påklages til Naturklagenævnet,
for nævnets afgørelse,
samt lokale foreninger

af offentlige

Slotsmarken

15, 2970

myndigheder,

Danmarks

og lignende, som har en væsentlig

i afgørelsen.

En eventuel

klage skal indgives skriftligt

til fredningsnævnet,

der videresender

klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettlgede.
Den meddelte

e

tilladelse

kan derfor ikke udnyttes

før klagefristens

KOPI af dette brev er sendt t11 Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm,

Vestsjællands

;·.m
. i~~Osfåiltf!,vejle,

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

og Danmarks Naturfredningsforening,

~0~mvog Naturstyrelsen
J.nr. SN 12l i )'t -00 J2

.... --. Ar;,

amtsråd,

udløb.

Nørregade

2, 1165 København K.

REG. HR.

KOPI TIL

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

14/7

4300 Holbæk, den

ORIENTERING

adr. Dommer1contoret. Sofievej 4. HoIbek
tlf. nr. 03 43 42 11

ts'''b.oo

85 B

Fr.j. nr.

Svend Ku~t Hjelmsø

19

92

N9

Mac Niven AJle 4
2750 BaJlerup
4 &! Ordrup by, Fårevejle,

Angående bebyggelse på matr.nr.
4540 Fårevejle,

Tidselvej 4,

i Dragsholm kommune.

Ved brev af 16/6 1992 har Dragsholm
fremsendt

beliggende

sag om opførelse af en carport

kommune til behandling i Frednmgsnævnet
med redskabsrum

på Deres ovennævnte

ejendom.
Nævnets tiJladelse efter

tit

ejendommen

omfattes

naturfredningslovens

af deklaration

tinglyst

§

34, stk. 1, er nødvendig, fordi

7/4 1943, hvorefter

bebyggelse skal

godkendes af nævnet.
Da sagen er modtaget
trådt

i nævnet før den 1/7 1992, hvor lov om naturbeskyttelse

i kraft, er sagen i medfør af denne lovs § 104 behandlet

i naturfredningsloven
Carport

er

af nævnet efter reglerne

af 1984.

og redskabsrum

på ialt 4,3 x 7,9 m udføres i trykimprægneret

grønligt træ

med tag af klare PVC-plader.
I anledning af ansøgningen
§

tiUader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

34, stk. 1 for sit vedkommende

fremsendte

den ansøgte

Afgørelsen

efter

inden 5 år fra tiUadelsens

forening,

•

for nævnets afgørelse,
samt lokale foreninger

naturfredningslovens

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages
adressaten

aJle 3 nævnsmedlemmer

er enstemmig.

Nævnets tiJladelse bortfalder
udnyttet

med det

projekt.

I sagens behandling har deltaget

e

bebyggelse i overensstemmelse

til Naturklagenævnet,

af offentlige

og lignende,

myndigheder,

Slotsmarken

15, 2970 af

Danmarks Naturfrednings-

som har en væsentlig

interesse

i

afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt

til fredningsnævnet,

der videresender

klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte tiJladelse kan derfor ikke udnyttes

før klagefristens

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Hørsholm, VestsjæUands amtsråd,
~,

4540 Fårevejle,

.'

(byggesagsnr.

2, 1165 København K.
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tYl'elsen

13, 2970

AUeen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,
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Civildommeren i Næstved

Dato:

1o. sept'. 1992

Sags nr.:

indgået den 4/8

Ved ansøgning
Eigil Rasmussen

1992 har kommunen

Stryhn anmodet om nævnets tilladelse

F.

207/1992

for ejeren

til opførelse

~f en carport med udhus på matr. nr. 4 rd Ordrup by, Fårevejle.Ejendommen er omfattet af deklarationfm
af 6/8

I skrivelse

fredning

1992 har kommunen

tinglyst den 7/4 1943.
endvidere meddelt:

" at ejer ønsker at opføre carporten med fladt tag, istedet for med

e

l

rejsning, som vist på det fremsendte
I deklarationen

projekt".

er bl.a. i pkt. VII anført:

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaarden"
inden bygnings tegninger med angivelse
forelagt Naturfredningsnævnet
Uden nævnets specielle

s Jorder maa opføres, for-

af udvendige

farver har været

og er godkendt af dette.

tilladelse maa ingen bygning have mere end

1 etage foruden kælder, hvis loft ikke maa ligge mere end 1 m over det
omgivende terræn, dog at gavlværelser

i tagetagen

maa paa hver grund kun anbringes eet beboelseshus

maa indrettes,

og der

til een familie med

udhuse og en garage".
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens
formål meddeles

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

50, stk. 1 tillader opførelse af carporten
i de i ansøgningen
fremsendte

Afgørelsen

bortfalder

"1"

...

l(e,

§ 50 jvf. § 66,

af bl.a. ansøgeren

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 52 72 08 63

~ ..

l?U J 4 -o Cl \ 2- -

såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
stk. 2.

kan påklages til Naturklagenævnet

Hørsholm)

~1):nli1!:,St<;omagerrækken
3
Næstved/ ..
"0'-.):.r
i4v.oo,
.~ I
......... ~(; u,"';l ....
~,{.'j'
J.

med den

tegning med situationsplan.

jyf. naturbeskyttelseslovens

, ;,r S:'J

med udhus med fladt tag og

angivne farver og i øvrigt i overensstemmelse

Tilladelsen

15, 2970

§

Giro:

2'ps 26 95

""'-V

og forskellige

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

(adr. Slotsmarken
myndigheder.
Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00 -12.00

Kla-

gefristen

ilt

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettigede.
forlænges

Hvis klagefristen

fristen til den følgende
KLage indgives skriftligt
Tilladelser

Rettidig

udlØber

mindre klagemyndigheden

til fredningsnævnet.

virkning

bestemmer

før klagefristen

DRagsholm

Kommune

Teknisk forvaltning
4540

Fårevejle

er udløbet.

for den påklagede afgørelse,

med-

andet.

fi/;?t

•

en lørdag eller helligdag

hverdag.

må ikke udnyttes,

klage har opsættende

er meddelt den pågældende

Peter Løn Sørensen

~nY~~UANDSA~T

*

Civildommeren i Næstved
MOdtAget I

sept.

Skov- og Nalurstyrelsen Dato: 16.

1992

2 2 SEP. 1992
F.

Sags nr.:

Ved ansøgning
har kommunen

for ejeren Kaj Poulsen anmodet

til opførelse

.

tilsendt nævnet gennem Civilretten

af en tilbygning

klaration

om fredning

" Ingen bygning
forinden

paa nogen del af "Næsgaarden's"

været forelagt

de terræn,

med angivelse

Naturfredningsnævnet

Uden nævnets

tilladelse

hvis

er omfattet af de-

er bl.a. i pkt. VII anført:

bygningstegninger

uden kælder,

Ejendommen

sommerhus på

tinglyst den 7/4 1943 .

I deklarationen

'

i Holbæk

om nævnets tilladelse

til det eksisterende

matr. nr. 4 vk Ordrup by, Fårevejle.

2 O2/ 19 92

Jorder maa opføresr

af udvendige

og er godkendt

farver har

af dette.

maa ingen bygning have mere end 1 etage for-

loft ikke maa ligge mere end 1 m over det omgiven-

dog at gavlværelser

paa hver grund kun anbringes
se og en garage".

i tagetagen

maa indrettes,

eet beboelseshus

Formanden

og der maa

til een familie med udhu-

har besigtiget

ejendommen.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens
formål meddeles

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

stk. 1 tillader

opførelse

nens skrivelse

af tilbygningen

i farver som angivet i kommu-

af 4/8 1992 og i ~vrigt i overensstemmelse

sendte tegninger

§ 50,

med de frem-

og beskrivelse.

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den ikke er udnyttet inden 3 år,

p

jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
15, 2970

kan påklages

Hørsholm)

KLagefristen

§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

til Naturklagenævnet

af bl.a. ansøgeren

og forskellige

er 4 uger fra den dag afgørelsen

myndigheder.

er meddelt den pågældende

Telefon: 53 72 06 62

Fogedretten

T~lefax: ~2n~2~ 63

Telefon: 53 73 80 73

Glr~~695

(adr. Slotsmarken

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 1010

kl. 9.00-12.00

•

klageberettigege.

Hvis klagefristen

forlænges

til den følgende

fristen

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

hverdag.

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

dig klage har opsættende
dre klagemyndigheden

udløber en lørdag eller helligdag

virkning

bestemmer

før klagefristen.er

for den påklagede

udløbet.

afgørelse,

Retti-

medmin-

andet.

Peter LØn SØrensen
/

DRags holm Kommune
Teknisk
4540

forvaltning

Fårevejle

~f~~

run

If ~;;;II

o.I,<t;LLANOS AMT
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Civildommeren i Næstved
Modtaget I

16. sept.

Skov- og Naturstyrelsen Dato:

1992

2 2 SEP. 1992
Sags nr.:

Ved ansøgning
MidtbØl1

anmodet

F 213/1992

af 23/7 1992 har kommunen for ejeren Lejf

om nævnets

tilladelse

til opførelse

af et som-

merhus på matr. nr. 8 er Ordrup by, Fårevejle. Ejendommen

er om-

;t

fattet af deklaration

tinglyst den 7/4 1943.

om fredning

I deklarationen

er bl.a. i pkt. VII anført:

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s
forinden

bygnings tegninger

ret forelagt

Jorder maa opføres,

med angivelse af udvendige

Naturfredningsnævnet

farver har væ-

og er godkendt af dette.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens
formål meddeles
stk. 1

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

tillader

ensstemmeIse

opførelse

af sommerhuset

med de fremsendte

med de angivne

tegninger og beskrivelse

§ 50,

farver i overmed situations-

plan.
Tilladelsen

bortfalde~

13, 2970

kan påklages

Hørsholm)

KLagefristen

inden 3 år,

§ 59 jvf. § 66, stk. 2.

jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

såfremt den ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

af bl.a. ansøgeren

(adr. Slotsmarken

og forskellige

myndigheder.

er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt

den pågældende

c....

.>

':'

~...:.

l'

~ §, ~
~ ~~
V';:

1

klageberettigede.

~:forlænges

Hvis klagefristen

udlØber en lørdag eller helligdag

fristen til den følgende

hverdag.

H;!;.

---.c'-t

()

g. ~;.
, .=

Klage indgives

O

Tilladelser

",C

skriftligt

til fredningsnævnet.

t~

::;l

'-j-

!J. ~<:
(\J;;
Fn

-.

~

-\
\

må ikke udnyttes,

tidig klage har opsættende

virkning

d~1~~~eLstemme60\let
Vagn Lunde~~ld
Skomagerrækken 3
4700 Næstved

før klagefristen

er udløbet. Ret-

for
.

E~
Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 52720863
Giro:
2 05 26 95

B. Neer a
Fogedretten
Telefon:53 73807

Pet

Løn Sørensen

TIngbogsoplysninger
Telefon: 53 73 1010
kJ.9.00-12.00

REG. HR.

UDSKRIFT

0873, co

AF

'I.

PROTOKO,LLEN FOR FREDNINGSNÆVNET

1\

VESTSJÆLLANDS

År

den 28

1992

FOR

AM't

no

foretogfredningsnævnet,
beståendeaf formande~,~

-civildommel"- Erik B. Neergaard,det amtsrådsvalgte
medlem", Vagn L~ndegaard
og det lokale medlem Peter_LØq Sørensen mØde i Dragsholm kommune.
Der foretoges:
Ansøgning

F. 212/1992.

merhus

om opførelse

på matr. nr. 8 et Ordrup

Fårevejle,
klaration
7/4
Der fremlagdes

ansøgning

indgået

af et som-

der er omfattet
om fredning

by,

af de-

tinglyst

den

1943.
den 18/8 1992 med sagens

bilag ialt 10 stk.
MØdt var:
for Vestsjællands
for Dragsholm
for Danmarks

Amtskommune

kommune

Mogens

Marianne

Poulsen,

Naturfredningsforenings

og ejeren Martin

Berthelsen,

lokalkomite

Jørgen Larsen

Brolin.

Sagen blev forelagt

og ejeren nævnte,

at vinduer

, stern m.v.

ønskes malet hvide.
Kommunens

repræsentant

kunne ikke anbefale

lysere farver end

drivtømmerfarve.
Vestsjællands

Amtskommunes

at de store flader holdes i mørkere
Danmarks

repræsentant

fandt det kun vigtigt,

farver.

Naturfredningsforenings
repræsentant foreslog ikke
88
lysere farver end Gori/202 drivtømmer, som han påviste på et farvekort

I

JD

GJ.14

I

--_.---

..

SUbsidiært

'ii

en brækket hvid farve.

Ejeren var nu enig i, at vægflader
nævnte drivtømmer
på vinduer,

ikke bliver lysere end

farve. I øvrigt ønsker han en brækket hvid farve

døre, stern og vindskeder.

Efter drøftelse ændredede

og det øvrige træ ikke lysere end Gori 88

males i farve drivtømmer

Taget vil være i sorte B 6 eternitbølgeplader.

nr. 102 kalkgrå.
Danmarks

ejeren farver til, at vægflader

Naturfredningsforening

havde ingen indvendinger

og kommunens

repræsentanter

herimod.

Nævnet meddelte 'herefter, at da det ansøgte ikke findes at
stride mod fredningens
skyttelseslovens

tt

nen tinglyst

§ 50, stk. 1, som påtaleberettiget

den 7/4 1943, at kunne tillade

med de angivne
te tegninger

formål, finder nævnet i medfør af naturbeaf deklaratio-

opførelse af sommerhuset

farver og i øvrigt i overensstemmelse

med de fremsend-

og beskrivelser.

Sagen sluttet.
MØdet hævet.
Erik B. Neergaard

Vagn Lundegaard
Udskriftens

rigtighed

FREDNINGSNÆVNET
AMT

FOR VESTSJÆLLANDS

~~5.

<- .'

{/

nov. 1992

'B.

bortfalder

eergaard
såfremt

år, jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
15, 2970

Hørsholm)

Klagefristen

kan påklages

§ 50 jvf. § 66 stk. 2.

til Naturklagenævnet

af bl.a. ansøgeren

Hvis klagefristen

fristen til den følgende

Klage indgives skriftligt
Tilladelser

og forskellige

mindre klagemyndigheden

virkning

bestemmer

(adr. Slotsmarken
myndigheder.

er meddelt den pågælden-

udløber

en lørdag eller hellig-

hverdag.

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

tidig klage har opsættende

1'.=

den ikke er udnyttet inden 3

er 4 uger fra den dag afgørelsen

de klageberettigede.
dag ~orlænges

herved.

I

~r
Tilladelsen

bekræftes

Peter Løn Sørensen

før klage fri sten er udløbet.

for den påklagede afgørelse,

andet.

Ret-

med-

REG.NR.

UDSKRIFT

0''(;73.00

AF

PROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET
VESTSJÆLLANDS AM

År 19 92

den

FOR

foretog fredningsnævnet, bestående af formanden,

28/10

-oivildolBme"l'"-"
Erik B. Neergaard, det amtsrådsvaJgte medLem, ~Vagn LundeJ:!:aard
I
og det lokale medlem Peter_Løq Sørensen møde i Dragsholm kommune.
Der foretoges:
F. 211/1992.

Ansøgning

om opførelse

af garage

m/uchus på matr. nr. 10 et Veddinge by, Fårevejle,

der er om-

fattet af deklaration

om fred-

ning tinglyst
Der fremlagdes

ansøgning

indgået

den 7/4 1943.

den 14/8 1992 med sagens bi-

lag ialt 9 stk.
MØdt var:
For Vestsjællands
for Dragsholm
for Danmarks

Amtskommune

Mogens Berthelsen,

kommune Marianne

Poulsen,

Naturfredningsforenings

lokalkomite

Jørgen Larsen.

Ejeren havde jvf. bilag 9 meldt forfald.
"

Sagen blev forelagt.
De mØdte havde ingen bemærkninger
Nævnet meddelte
stride mod fredningens
telseslovens,§

herefter,

til det ansøgte projekt.

at da det ansøgte

formål, finder nævnet

ikke findes at

i medfør af naturbeskyt-

50, stk. 1, som påtaleberettiget

af deklarationen.tingJ

lyst den 7/4 1943, at kunne tillade opførelse

af garage m/udhus med de

angivne farver og i øvrigt i overensstemmelse

med de fremsendte· teg-

ninger og beskrivelser.
Sagen Sluttet

la Gtol.

Mødet hævet.

\~\l\l(-aa\~

Vagn Lundegaard

~~

-

Erik B. Neergaard

Peter Løn

Udskrifitens rigtighed bekræftes
,
FREDNINGSNR:VNET
~R VESTSJÆllANDS AMT

herved.

den 5. nov. 1943
~~

Er~k

. Neergaar

!--

Tilladelsen

bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf, naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
ken 15, 2970
Klagefristen

forlænges

kan påklages til Naturklagenævnet

Hørsholm) af bl.a. ansøgeren

Hvis klagefristen

fristen til den fØlgende
KLage indgives skriftligt
Tilladelser

dre klagemyndigheden

er meddelt den pågældende

udløber en lørdag eller h~lligdag
hverdag.
til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

tidig klage har opsættende virkning

(adr. Slotsmar-

og forskellige myndigheder.

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettigede.

tt

§ 50, § 66 stk. 2.

før klagefristen

er udløbet.

for den påklagede afgørelse,

bestemmer andet.

Ret-

medmin-

I

REG.NR.

UDSKRIFT

'

0&78.00

AF

PROTOKOLLEN

FOR FREDNINGSNÆVNET

VESTSJÆLLANDS

Ar

1992

den

FOR

AM

foretogfredningsnævnet,
beståendeaf formanden,

.28/10

civilqommel"- Erik B. Neergaard,det amtsrådsvalgte
medlem, :Vagn Lundegaar-d
og det lokale medlem

Peter~øn.

Sør-ensen mØde i Dragsholm

kommune.

Der foretoges:
Ansøgning

F. 21011992

om opførelse

hus på matr. nr. 8 ~
Fårevejle,
kla~ation

af sommerOrdrup

der er omfattet

by,

af de-

om f~edning tinglyst

den 7/4 1943.
Der fremlagdes

ansøgning

indgået

den 14/8 1992 med sagens bi-

lag ialt 10 stk.
MØdt va~:
for Vestsjællands
fo~ Dragsholm
fo~ Danmarks

Amtskommune

kommune

Mogens Berthelsen,

Ma~ianne

Poulsen,

Natu~f~edningsfo~enings

lokalkomite

og eje~en Jette Signe Jensen.v/Allan
Sagen blev forelagt,
Efte~ drøftelse
på vinduer,

Jensen.

her-under-de foreslåede

meddelte

ejeren,

farver.

at han vil nedtone farven

dør-e, udhæng, stern og vindskeder

Fa~ve og Lakfabrik,

Jø~gen Larsen

til modehvid,

Esbjerg

farve nr. 75.

Danmar-ks Naturfr-edningsforenings,

Vestsjællands

Amtskommunes
I

og kommunens

repr-æsentanter havde intet at indvende

Nævnet meddelte
stride mod fredningens
telseslovens

\It
JaCJ.'4

he~efter,

at da det ansøgte

formål, finde~ nævnet

\

~l\

Jlf -

5~

OD

\

::L

ikke findes at

i medfør af naturbeskyt-

§ 50, stk. 1, som påtaleberettiget

lyst den 7/4 1943, at kunne tillade

herimod.

af deklarationen

opfØr-else af sommerhuset

ting-

med de

angivne farver og i øvrigt i overensstemmelse

med de fremsendte

teg-

ninger og beskriv~lser.

4t

Sagen sluttet.
MØdet hævet.
Vagn Lundegaard

Erik B. Neergaard

Udskriften

rigtighed

FREDNINGSNÆVNET
FOR VESTSJÆLlANDS AMT

de~5.

/'

nov. 1992
B. Neergaard

bortfalder

såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
15, 2970

de

§

50 jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages til Naturklagenævnet

Hørsholm)

Klagefristen

herved.

~

Eri

Tilladelsen

bekræftes

af bl.a. ansøgeren

og forskellige

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettigede.

liddag forlænges

Peter Løn Sørensen

Hvis klagefristen

(adr. Slotsmarken
myndigheder.

er meddelt den pågælden-

udløber en lørdag eller hel-

fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt
Tilladelser

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

tidig klage har opsættende
mindre klagemyndigheden

fØr klagefristen

virkning for den påklagede

bestemmer andet.

er udløbet.
afgørelse,

Ret-

med-

UDSKRIFT
AF

PROTOKOLLEN
VESTSJÆLLANDS

År 19 92

den

FOR FREDNINGSNÆVNET
.,. ....

FOR

AM'E

foretog fredningsnævnet, bestående af formanden,

28/10

-civildommel'"- Erik B. Neergaard, det amtsrådsvalgte medlem, Vagn. Lundegaal"d
og det lokale medlem Petel"_Lø~ Søl"ensen mØde i Dl"agsholm kommune.
Del" fOl"etoges:
Ansøgning

F. 201/1992.

om opføl"else af et som-

mel"hus på matl". nl". 8 ef Ol"dl"up
by, Fål"evejle, del" el" omfattet
deklal"ation

af

om fl"edning tinglyst

den 7/4 1943.
Del" fl"emlagdes ansØgning

indgået

den

1992 med sagens

1/7

bilag

ialt 8 stk.
MØdt val":
fol" Vestsjællands

Amtskommune

fol" Dl"agsholm kommune

Mogens

Bel"thelsen,

Mal"ianne Poulsen,

fOI""Danmal"ks Natul"fl"edningsfol"enings
og ejel"en Jytte

lokalkomite

Jøl"gen Lal"sen

Rasmussen.
l

Sagen blev fOl"elagt.
Ejel"en oplyste,
skes malet

nøddebl"unt.

~bmmunens

at husets
Huset

vinduel" og

vil i øVl"igt blive malet

l"epl"æsentant havde

Ejel"en påviste

vindskedel"

ingen

I

:m.v.

øn-

i møl"ke fal"vel".

bemæl"kningel" til pl"ojektet.

på et fal"vekol"t, at de ønskede

fal"vel"vil væl"e

lig GOl"i 602 NØD.
Nævnet

meddelte

mod fl"edningens
lovens

da
hel"eftel", at/det

fQl"mål, findel" nævnet

§ 50, stk.

i medfør

1, som påtalebel"ettiget

den 7/4 1943, at kunne tillade
,. G~14

/

ansøgte

ikke findes

at stl"ide

af natul"beskyttelses-

af deklal"ationen

tinglyst

opføl"else af sommel"huset med de angiv~

I

ne farver og i Øvrigt i overensstemmelse

med de fremsendte

tegninger

og beskrivelser'.
Sagen sluttet.
MØdet hævet.
Vagn Lundegaard

Udskriftens

Erik B. Neergaard

rigtighed bekræftes

FREDNINGSNÆVNET
FOR VESTSJÆLLANDS Awrr

d~p

Peter Løn Sørensen

herved.

5. nov. 1992

1'/7~~_~
vErik

B. Neergaard

'--

,
j/

Tilladelsen

bortfalder

såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
15, 2970

§

50 jvf. § 66 stk. 2.

kan påklages til Naturklagenævnet

Hørsholm) af bl.a. ansøgeren

Klagefristen

og forskellige

er 4 uger efter den dag afgØrelsen

dende klageberettigede.

Hvis klagefristen

ligdag forlænges fristen til den fØlgende
Klage indgives skriftligt
Tilladelser

myndigheder.

er meddelt den pågæl-

udløber en lørdag eller helhverdag.

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

tidig klage har opsættende virkning
mindre klagemyndigheden

(adr. Slotsmarken

før klagefristen

er udlØbet. Ret-

for den påklagede afgørelse, med-

bestemmer andet.

*

Civildommeren i Næstved

Dato:

Sags nr.:

Ved ansøgning
Poul Ingemann
et sommerhus

" Ingen bygning
..

tilladelse

227/1992

til opførelse

på matr. nr. 4 ny Ordrup by, Fårevejle.

-I deklarationen

F.

indgået den 30/10 1992 har kommunen for ejeren

Jensen anmodet om nævnets

fattet af deklaration

26. nov. 1992

om fredning

tinglyst

Ejendommen

af
er om-

den 7/4 1943.

er bl.a. i pkt. VII anført:

paa nogen del af "Næsgaarden"s

inden bygnings tegninger med angivelse
relagt Naturfredningsnævnet

jorder maa opføres,

af udvendige

og er godkendt

farver har været fo-

af dette".

Det bemærkes, at det af det fremsendte
husets farver bliver følgende:

for-

materiale

fremgår, at

RØdt, facader grøn. Døre, vinduer,

stern

m.v. hvid.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens
formål meddeles

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

50, stk. 1 tillader opførelse
overensstemmelse

af sommerhuset

med de fremsendte

tegninger

§

med de angivne farver i
og beskrivelser

med situa-

tionsplan.
Tilladelsen

bortfaldet

jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
15, 2970

Klagefristen

§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages

Hørsholm)

såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

til Naturklagenævnet

af bl.a. ansøgeren

og forskellige

er ~ uger fra den dag, afgØrelsen

klageberettigede.

Hvis klagefristen

forlænges

til den følgende

fristen

(adr. Slotsmarken
myndigheder.

er meddelt den pågældende

udløber en lørdag eller helligdag
hverdag.

t2ll/L{- ocA2

-(J

~omagerrækken

4700 Næstved

3

Telefon: 53720662
Telefax: 53720863
Giro:
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 '0 '0
kl. 9.00 -'2.00

Klage indgives skriftligt
Tilladelser

må ikke udnyttes,

tidig klage har opsættende
dre klagemyndigheden

virkning

før klagefristen

er udløbet.

for den påklagede afgørelse,

Retmedmin-

bestemmer andet.

Peter Løn Sørensen

""""------

•

til fredningsnævnet.

~aard

i/

Vagn Lundegaard

'

~.

dø tØ,uuc1

-:;) .---.--J.----

REG. ~
CiVildomme~ i Næstved

I

oS 73

/ lIrll ~--

.CO

er~~qr~

0/

Dato:

2. dec. 1992

Sags nr.:

F.

. :'1

Ved ansøgning
Mogens Lindegren

indgået den 27/10 1992 har kommunen for ejeren

anmodet om nævnets ti~ladelse

udestue til sommerhuset

•

og er godkendt

Det bemærkes, at det i ansØgningen
elementranmmer

sommerhuset

af 29/10

fremtræder

jorder maa opføres,for-

af dette".

er anført, at farver på

er råhvid, nøjagtig som resten af udven-

dige døre og vinduer i det eksisterende
I skrivelse

tinglyst den 7/4 1943.

med angivelse af udvendige farver har været

forelagt Naturfredningsnævnet

tilbygningens

opførelse af en

er bl.a. i pkt. VII anført:

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s
inden bygningstegninger

til

på matr. nr. 8 ck Ordrup by, Fårevejle. Ejen-

dommen er omfattet af deklaration om fredning
I deklarationen

226/1992

1992

sommerhus.

har k?mmunen yderligere oplyst, at

i grå farver, da huset er blevet ~kuret.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens
formål, meddeles

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

50, stk. 1 tillader

§

opførelse af udestue med farver som ansøgt i over-

I

ensstemmeise

med de fremsendte tegninger

og beskrivelser med situations-

plan.
bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

Tilladelsen

jvf, naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
15, 2970

50, jvf. § 66,

af bl.a.' ansøgeren

Hvis klagefristen

(adr. Slotsmarken

og forskellige myndigheder.

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberetttigede.

stk. 2.

kan påklages til Naturklagenævnet

Hørsholm)

KLagefristen

§

er meddelt den pågældende

udløber en lørdag eller helligdag

forlænges fristen til den fØlgende hverdag.
Skomagerrækken

4700 Næstved

3

Telefon: 53720662
Telefax: 53720863
Giro:
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

------------------------

TingbogsoplysnInger
Telefon: 53 73 10 10

kl. 9.00-12.00

(\

r.....

\)V)

."

klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser

må ikke udnyttes,

før klagefristen

er udløbet. Ret-

tidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

Peter Løn Sørensen

•

Dragsholm kommune
4540 Fårevejle

bestemmer andet.

Vagn Lundegaard

t'OH Vt:::;1 WlELLANDS

AMT

'*

Civildommeren i Næstved
,j"

•

...

1 :1. d e c.

Dato:

19 9 2

--

~

Sags nr.:

F. 228/ 1992

Ved ansøgning indgået den 2/11 1992 har kommunen for ejeren
Nina E. Jacobsen Dittrich anmodet om nævnets tilladelse

til opførel-

se af et sommerhus på matr. nr. 8cy Ordrup by, Fårevejle.
er omfattet af deklaration
I deklarationen

om fredning tinglyst den 7/4 1943.

er bl.a. i pkt. VII anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s
inden bygningstegninger

Ejendommen

med angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

Jorder maa opføres, for-

af udvendige farver har været

og er godkendt af dette.

Uden nævnets specielle tilladelse

maa ingen bygning have mere end 1

etage foruden kælder, hvis loft ikke maa ligge mere ~nj 1 m over det
omgivende

terræn, dog at gavlværelser

maa paa hver grund kun anbringes

i tagetagen

eet beboelseshus

maa indrettes, og der
til een familie med

udhuse og en garage".
I skrivelse af 28/10 og 11/11 1992 har Lilje-Huset

tt

A/S på eje-

rens vegne udtalt sig om husets farver. Det fremgår deraf, at huset Ønskes opført med tag i sort bølgeeternit,
imprægneret

udvendig træbeklædning

grøn, stern og remme i samme farve som beklædningen,

i tryksokkel

i grå farve og døre og vinduer i hvid farve.
I

det nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-

gens formål, meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 tillader opførelse
ver i overensstemmelse

af sommerhuset

med de fremsendte

med de angivne far-

tegninger og beskrivelse med

situationsplan.
Tilladelsen
\Q \l (l'.00\ :(.
-<)Skomagerrækken 3
l::::l~ 4700 Næstved

bortf~der

V

Tele'&': 53 72 06 62
Telefax: 53720863
Giro: 2 05 26 95

såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
Fogedretten
Telefon:53 73 8073

Tingbogsoplysninger
Telebn: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00

§ 50 jvf. § 66 stk. 2.

fVf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
5, 2970

kan påklages til Naturklagenævnet

Hørsholm) af bl.a. ansøgeren

:lagefristen

"ag forlænges

og forskellige myndigheder.

er 4 uger fra den dag afgørelsen

(~e klageberettigede.

Hvis klagefristen

Tilladelser

udlØber en lørdag eller hellig-

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

(ig klage har opsættende virkning
(re klagemyndigehden

I ~ter Løn Sørensen

bestemmer

Eri~
C/-.

.-'/-'

før klagefristen

,,

,'j
:I
:,1
DJ~gSholm kommune
I

Tdknisk forvaltning

4TO
l

l!
11 __

fårevejle

er udløbet. Retti-

for den påklagede afgørelse, medmin-

andet.

11.

eergaard

--z-

,1:7

~

•

er meddelt den pågælden-

fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt

,l

(adr. Slotsmarken

Vagn Lundegaard

. FRI:IJNINGS

.,

lEVNET

FOR VESTSJÆ ~NDS AMT

REG. Hl;

Civildommeren i Næstved

~mt!!

Dato:

I'l~/}~
!'Jeergar,uC

15'. dec. 1992
F.

Sags nr.:

Ved ansøgning

indgået den 6/11 1992 har kommunen

Kuhlncnn Larsen anmodet om nævnets
merhtl på matr. nr. 4 ~

tilladelse

0873.00

229/ 1992

for ejeren

til opførelse af et som-

Ordrup by, Fårevejle.

Ejendommen

er omfattet

af dE;'daration tinglyst den 7/4 1943 .

•

I deklarationen

er bl.a. i pkt. VIr anført:

" rne,~n bygning paa nogen del af "Næsgaarden" s Jorder maa opføres,
inder bygnings tegninger med angivelse

af udvendige

for-

farver har været fo-

t

rela§ ~ Naturfredningsnævnet
Uden lævnets specielle

og er godkendt

tilladelse

af dette.

maa ingen bygning have mere end 1

etag~ foruden kælder, hvis loft ikke maa ligge mere end 1 m over det
omgi~ ~nde terræn, dog at gavlværelser
maa ~ la hver grund kun anbringes

i tagetagen

eet beboelseshus

maa indrettes,

og der

til een famalie med

udhuE~ og en garage".

•

I ansøgning

er om sommerhusets

"Tag 'Ødbrun. Facader, vindskeder,

farver anført;

døre m.m.: trykimp. grøn, skorsten:

sort".
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens ','ormålmeddeles

det, at nævnet i medfØr af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 tillader

opfØrelse

:1

af sommerhuset

med de angivne farver i

..

over~rsstemmelse

med de fremsendte

tegninger

og beskrivelse

med situa-

tionsrlan.
~l

:1

.

Tilladelsen

bortfalder

jvf. :laturbeSkyttelsesloven

§

såfremt

den ikke er udnyttet inden 3 år.

50 jvf. § 66, stk. 2.

'If

1?\~,I•..oOI2

/v

SkO~ rerrækken 3

Telefon: 53 72 06 62

4700 N jstved

Telefax: 53720863
Giro:
2 05 26 95

'I

"

,l

;'1

_J_

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

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

Afgørelser
15, 2970

kan påklages til Naturklagenævnet

Hørsholm) af bl.a. ansøgeren

Klagefristen

dag forlænges

Hvis klagefristen

Tilladelser

dre klagemyndigheden

Peter Løn Sørensen

.,.

\

kommune

Teknisk forvaltning
4540

Fårevejle

udløber en lørdag eller hellig-

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

tidig klage har opsættende virkning

Dragsholm

er meddelt den pågælden-

fristen til den fØlgende hverdag.

Klage indgives skriftligt

.'

og forskellige myndigheder.

er 4 uger fra den dag afgørelsen

de klageberettigede.

(adr. Slotsmarken

før klagefristen

er udløbet.

for den påklagede afgørelse,

Ret-

medmin-

bestemmer andet.

Vagn Lundegaard

.,

(7~~"~

RM NIl'-'(~873.00

Civildommeren i Næstved

Dato:

16. dec.

Sags nr.:

1992

F. 232/1992

Ved skrivelse indgået den 27/11 1992 har kommunen for ejeren Frede Kongsøre Petersen ansøgt om nævne~s tilladelse til opfØrelse af en tilbygning

til det eksisterende

sommerhus på matr. nr.

4 fe Ordrup by, Fårevejle. Ejendommen er omfattet af deklaration om
fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationen

er der bl.a. i pkt. VII anført:

" Ingen bygning paa nogm del af "Næsgården"s

Jorder maa opføres, for-

inden bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver har været
forelagt Naturfredningsnævnet

og er godkendt af dette.

Uden nævnets specielle tilladelse maa ingen bygning have mere en 1 etage foruden kælder, hvis loft ikke maa ligge mere end 1 m over det omgivende terræn, dog at gavlværelser

i tagetagen maa indrettes, og der

maa paa hver grund anbringes eet beboelseshus

•

til een fam~lie med ud-

huse og en garage" .
Det fremgår af ansØgningen,
ne murskaller

at tilbygningens

vægge bliver bru-

og at hele husets tag bliver udskiftet til sorte onduli-

ne eller B 6 pladetag.
Nævnet udtaler:
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fr~dningens formål
meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
1 tillader opførelse

§ 50, stk.

af den ansøgte tilbygning med de angivne farver

og i øvrigt i overensstemmelse

med den fremsendte tegning og beskrivel-

se.

t ~ II},-/ -001 ~

~o

Skomagerrækken
4700 Næstved

3

Telefon: 53720662
Telefax: 53720863
Giro:
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

TingbogsoplysnInger
Telefon: 53 7310 10
kl. 9.00-12.00

I

,~

"

Ti: ladeIsen

•

bortfalder

f

jvf. naturl eskyttelseslovens
Afl øreIsen

13, 2970

såfremt

til Naturklagenævnet

af bl.a. ansøgeren,

Hvis klagefristen

liddag for: ænges fristen
Kla[ e indgives

til den følgende

skriftligt

•

dre klagem; ndigheden
Peter Løn :Øren sen

Dragsholm
4540

I omrnune

virkning

bestemmer

udløber

er meddelt

myndigheden pågæl-

en lørdag eller hel-

hverdag.

til fredningsnævnet.

Til. adelser må ikke udnyttes,
dig klage l ar opsættende

(adr. Slotsmarken

ejeren og forskellige

der. Klage; ~isten er 4 uger fra den dag afgørelsen
dende klagl lerettigede.

inden 3 år,

§ 50 jvf. § 66, stk. 2 .

kan påklages

I, ørsholm)

den ikke er udnyttet

før klagefristen

for den påklagede

er udløbet.
afgØrelse,

rnedrnin-

andet .

Erik B. Neergaarg

Retti-

Vagn Lundegaard

00873.00

•
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00873.00
Dispensationer

•

i perioden:

11-02-1993 - 15-12-1993

•

Civildommeren i Næstved

.'

Naturen må gerne betrædes

Modtaget

j

.'3kov- og Naturstyrelsen

; ., fES ~aa3
_

,

Dato:

.. Iv"'"

f ebr

11.

. 19 9 3

- men træd varsomt

Sags nr.:

Ved ansøgning

indgået den 14/1 1993 har kommunen for ejeren

Ellen Marie Hansen anmodet om nævnets
sommerhus

af deklaration

e

på ejendommen

er brændt.
den 7/4

om fredning tinglyst

I deklarationen

" "

tilladelse

til opførelse

på matr. nr. 4 tf Ordrup by, Fårevejle.

det gamle sommerhus

Ejendommen

at

er omfattet

1943.

er bl.a. i pkt. VII anført:

bygnings tegninger med angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa opføres,

af udvendige

og er godkendt

Det fremgår af de fremsendte
udvendige

af et

Det er oplyst,

Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"Jorder

forinden

F. 2/ 1993 .

farver har været

af dette".

tegninger

med beskrivelser,

at

vægge ønskes malet g~ønne og at døre, vinduer og stern ønskes

malet hvide.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte
formål meddeles

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

50, stk. 1 tillader opførelse
overensstemmelse

af sommerhuset

med ovennævnte

Tilladelsen

bortfalder

jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

13, 2970

strider mod fredningens

Hørsholm)

tegninger

med de angivne farver i

med beskrivelse.

såfremt den ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

af bl.a. ansøgeren,

(adr. Slotsmarken

ejeren og forskellige

der. KLage fristen er 4 uger fra den dag afgørelsen

ligdag forlænges

inden 3 år,

§ 50 jvf. § 66,stk. 2.

kan påklages

dende klageberettigede.

§

Hvis klagefristen

fristen til den følgende

mydnighe-

er meddelt den pågæl-

udløber en lørdag eller helhverdag.

"

Telefon: 53 72 0662
Telefax: 5372 08 63
Giro:
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00-12.00

I
-'I'

I

Klage indgives skriftligt
Tilladelser

tt

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

tidig klage har opsættende virkning
mindre klagemyndigheden

l-i}
Bemærk:

før klagefristen

er udløbet.

for den påklagede afgørelse,

Ret-

med-

bestemmer andet.

~
Naturklagenævnet
Vermundsgade

får ny adresse pr. 12/2 1993

38 B, 2100

København

ø

Dragsholm kommune
4540

Fårevejle

• I

//

, n"""'''"'IU~.IWCVNt:'
R.)R VESTSJÆLLANDS AMT

..
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'
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C7~J-4

CIvildommeren I Næstved

lrU:

FEB. 1993

å. Neer<;ru~vn~æstved

·REG.NR.

0873

17. fe bI". 1993

Dato:

Niels Ove Dyrekær
sommerhus

indgået

den 29/1 1993 hal" kommunen

anmodet om nævnets

fattet af deklaration

" Ingen bygning

tinglyst

el" om-

den 7/4 1943.

el" bl.a. i pkt. VII anført:

paa nogen del af "Næsgårdens"

inden bygningstegninger

med angivelse

Naturklagenævnet
I skrivelse

Ejendommen

af et

l

om fredning

I deklarationen

fol" ejeren

til opførelse

på matr. nr. 4 ze Ordrup by, Fårevejle.
-

forelagt

tilladelse

4/1993

F.

Sags nr.:

Ved ansøgning

,00

Jorder maa opføres,

af udvendige

og el" godkendt

for-

farvel" hal" været

af dette".

af 26/1 1993 hal" EBK Fritidshuse

A/S fol" ejeren

oplyst:
"Fritidshuset

opføres

og sternbrædder.

i imprægnerede

Vinduer,

beklædningsbrædder,

døre, drager, partisøjler

vindskeder

og remme males i

hvid.
Taget udføres

i koralrøde

betontagsten".

Idet nævnet ikke finder,
formål meddeles

overensstemmelse

ken 15, 2970
digheder.

I

pågældende
SkOmagerrækken
4700 Næstved

Hørsholm)

med de angivne

tegninger

såfremt

til Naturklagenævnet

inden 3 år,

(adr. Slotsmar-

ejeren og forskellige

el" 4 uger fra den dag afgørelsen

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 5372 08 63
Giro:
2 05 26 95

farver i

og beskrivelse.

den ikke er udnyttet

af bl.a. ansøgeren,

klageberettigede.

§

§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages

Klagefristen

3

af sommerhuset

bortfalder

jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

e

opførelse

med de fremsendte

Tilladelsen

-

strider mod fredningens

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

50, stk. 1 tillader
~

at det ansøgte

Hvis klagefristen

udløber

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

el" meddelt

mynden

en lørdag eller
Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00 - 12.00

helligdag fo~længes f~isten til den følgende hve~dag.
Klage indgives sk~iftligt til f~edningsnævnet.
Tilladelse~ må ikke udnyttes fØ~ klagef~isten e~ udløbet. Rettidig klage ha~ opsættende vi~kning fo~ den påklagede afgø~else, medmind~e klagemyndigheden bestemme~ andet.

Pete~ Løn Sø~ensen

6~f7

/!

Bemæ~k:

,hL

//7v~

Natu~klagenævnet få~ ny ad~esse f~a den 12/2 1993
Ve~mundsgade 38 B, 2100

København

ø

D~agsholm kommune
4540

Få~evejle

:'/

~'
/

I
\

Skov- og Naturstyrelsen
/.,
~
~

....

c: /

'#REoNINGSN~NET
VESTSJÆLLANDS AMT
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Civildommeren i Næstved

REG.,Irtt/ ~

Modtaget i

Skov- og Natur3tYrelsen

:.; 8 FEB. :992

Benny Rene Christensen

omfattet

anmodet om nævnets

på matr. nr. 4 ~

af deklaration
I deklarationen

om fredning

tinglyst

den 7/4

af udvendige

og er godkendt

er angivet

Træstolper:

hvide.

Tag:

hvide trapetzplader.

følgende

ver og med den efter den fremsendte
bortfalder

15, 2970

Hørsholm)

heder. Klagefristen
gældende

forlænges

\11l\Y'-DO\'l

'b~

Skomagerrækken

4700 Næstved

farver har været

farver:

strider mod frednin-

med de angivne

tegning angivne

far-

placering.
inden 3 år,

til Naturklagenævnet

(adr. Slotsmarken

ejeren og forskellige

er 4 uger fra den dag afgørelsen
Hvis klagefristen

myndig-

er meddelt

fristen til den følgende hverdag.

Telefon: 53720662
Telefax: 5372 08 63
Giro:
2 05 26 95

den på-

udløber en lørdag eller

til fredningsnævnet •

"
3

for-

af dette".

af carporten

af bl.a. ansøgeren,

Klage indgives skriftligt

•

er

1943.

såfremt den ikke er udnyttet

kan påklages

klageberettigede.

helligdag

Ejendommen

§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

jvf, naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

til opførelse

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 1 tillader opfØrelse

Tilladelsen

for ejeren

Jorder maa opføres,

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte

41)

5/1993

er bl.a. i pkt. VII anført:

Naturfredningsnævnet

gens formål meddeles

F.

Ordrup by, Fårevejle.

inden bygnings tegninger med angivelse

I ansøgningen

Sags nr.:

tilladelse

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"

forelagt

11. febr. 1993

indgået den 28/1 1993 har kommunen

Ved ansøgning

af en carport

Dato:

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00-12.00

Tilladelser

må ikke udnyttes

tidig klage har opsættende
mindre klagemyndigheden

Peter Løn sør;nsen

virkning

bestemmer

før klagefristen
for den påklagede

KLagenævnet
Vermundsgade

Dragsholm
4540

kommune

Fårevejle

afgørelse,

med-

Vagn Lundegaard

B. Ne~;gaa~

Ctt1 tu/0rU7;/

%-tJJ/f~
Bemærk:

Ret-

andet.

Ø4~~

~rzk

udløber.

får ny adresse

38 B, 2100

fra den 12/2 1993

KØbenhavn

ø

l)f~,.~e~g73

Skov- Og~2

~

~OG

...

~

fik 8. Neergaard

Civildommeren i Næstveå

15MAR. 1993
Civilretten

I Næstvta

18. marts

1993

Modtaget i
Skav- og Naturstyrelsen
Dato:

.1 9 MRS. 1993

Sags nr.:

Ved ansøgning

fremsendt

.~~

gennem Vestsjællands

indgået den 22/2

1993 har kommunen

modet om nævnets

tilladelse

F. 11/1993

Amtskommune

for ejeren Niels Ove Dyrekær

til opførelse

af et sommerhus

og
an-

på matr.

nr. 4 ze Ordrup by, Fårevejle.
Ved sagens fremsendelse
"Ejendommen

ligger i sommerhusområdet

jvf. vedlagte
7. april

kortudsnit,

1943, hvorefter

forud er godkendt
Sommerhuset

ca. 1,5 km nordvest

og er omfattet
bebyggelse

bemærket:

af deklaration

Amtskommunens

og remm( males

førelse af sommerhuset

betontagsten.

den
der

beklædningsbræd-

Vinduer,

døre, dra-

hvide.
har herefter

intet at bemærke

til op-

som ansøgt.

at sommerhuset

talte fredede gravhøj,
af sommerhuset

af koralrøde

landskabsafdeling

Det skal bemærkes

tinglyst

kun må ske efter tegninger,

udføres med facader af trykimprægnerede

ger, partisøjler

for Ordrup,

af fredningsnævnet.

der og med tagdækning

4t

har amtskommunen

opføres mere end 100 m fra den om-

således at amtsrådets

tilladelse

til opførelse

ikke er nødvendigt".

I deklarationen

tinglyst den 7/4 1943 er bl.a. i pkt. VII an-

ført:
I.!l

0-'

•

':."Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"

--==--. ')

C3'-

-t:.

--e: '', ~.~ inden bygningstegninger

med angivelse

Jorder maa opføres,

af udvendige

for-

farver har været

(fl . ,.,

d~

'" .~~
'::l

forelagt naturfredningsnævnet

er godkendt

af dette"

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens formål, meddeles
Skomagerrækken
4700 Næstved

3

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-

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

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

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

.'-.,

\/~C.) r I
I

I

vens § 50, stk. 1 tillader opfØrelse
farver i overensstemmelse
Tilladelsen

med de fremsendte

bortfalder

lige myndigheder.

kan påklages

Klagefristen

til Naturklagenævnet

Peter Løn Sørensen

,fØn

Dragsholm
4540

kommune

Fårevejle

Hvis klagefristen

virkning

bestemmer

før klagefristen
for den påklagede

< '---

/1

udløber en

er udlØbet.
afgørelse,

Retmed-

andet.

Erik B. Ne~aard
.

er

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

mindre klagemyndigheden

ejeren og forskel-

fristen til følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt

tidig klage har opsættende

(adr. Vermunds-

er 4 uger fra den dag afgørelsen

lørdag eller helligdag forlænges

Tilladelser

inden 3

§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

meddelt den pågældende klageberettigede.

tt

tegninger.

KØbenhavn Ø) af bl.a. ansøgeren,

gade 38 B, 2100

med de angivne

såfremt den ikke er udnyttet

år, jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

af sommerhuset

/'

l/,%

'II:'~~

Vagn Lundegaard

!
j}
--J!fl/ {;t ~4(:~u(

-

r-~F-r:l~:!'i'A;NÆVNET
l. .....
~,

vE.,",r~'c:rUJ~NOSAMT
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-

~

INDGAEt
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~ ril B. NfIlergaa;J'
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Civildommeren i Næstved
Skov-

MOdtaget i
og Naturstyrelsen

Civilretten iNæstved

.

Dato:

26. marts 1993

2 9 ~iRS.1993
Sags nr.:

Ved ansøgning

9/ 1993

indgået den 15/2 1993 har kommunen for ejeren

Poul Erik Busk-Clausen

anmodet om nævnets

af udhus og dobbelt-carport
Ejendommen

F.

tilladelse

til opfØrelse

på matr. nr. 4 In Ordrup by, Fårevejle.

er omfattet af deklaration

om fredning tinglyst den 7/4

1943.
I deklarationen

er bl.a. i pkt. VII anført:

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
inden bygningstegninger

med angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet
I ansøgningen
Carport

Jorder maa opføres,

af udvendige

og er godkendt

for-

farver har været

af dette".

er om farver anført:

træbeklædningen

brun

tag: klare plastplader
træbeklædningen

Udhus

brun

tag: sort tjærepap
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens formål, meddeles det, at nævnet i medfØr af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opfØrelse
givne farver i overensstemmelse
Tilladelsen

af det ansøgte byggeri med de an-

med den fremsendte

bortfalder såfremt

jvf. naturbeskyttelseslovens

§

tegning.

den ikke er udnyttet

inden 3 år,

50 jvf. § 66 stk. 2.

I~

~

I

Afgørelsen

kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

ro;

o

38 B, 2100

København

Ø) af bl.a. ansøgeren,

ejeren og forskellige

myn-

~

digheder.
pågældende
Skomagerrækken
4700 Næstved

Klagefristen

er 4 uger fra den dag, afgØrelsen

klageberetttigede.
3

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

Hvis klagefristen
Fogedretten
Telefon: 53738073

er meddelt

den

udløber en lørdag eller
TingbogsoplysnInger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00 -12 .00

,

.

~ Vi'}

J

t1~

helligdag

forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt
Tilladelser

må ikke udnyttes,

tidig klage har opsættende
dre klagemyndigheden

Peter Løn Sørensen

Dragsholm
4540

kommune

Fårevejle

til fredningsnævnet.

virkning

bestemmer

før klage fristen er udløbet.

for den påklagede

afgørelse,

Ret-

medmin-

andet.

Vagn Lundegaard

.,

1J~

INDGAET:

6 !~\r..

Civildommeren; Næstved!rlt ~~

REG.Nrr

I

• ~rvilretten

, .~:'-

i Næstved

1993

26. marts

Dato:

.,

.'

67?7"OO

Sags nr.:

F. 1/1993

o

Ved ansøgning
Kjeld Jensen
merhus

indgået den 5/1 1993 har kommunen

anmodet om nævnets tilladelse

bygning

paa nogen del af "Næsgaardens

Naturfredningsnævnet
Om husets udvendige

1943.

Jorder maa opføres,

af udvendige

og el" godkendt

Eternitplader

Stern:

Trykimprægneret.

Remme:

Trykimprægneret.

Udv. beklædning:

Trykimprægneret.

Sokkel:

Grå

Døre og vinduer:

Svensk rød.

B

farver har været

A/S for ejeren oplyst:

6, sort.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider

50, stk.

1 tillader opfØrelse af sommerhuset
med de fremsendte

Tilladelsen

Afgørelsen

_
•

\01\\1

Lf-O('I.');.
Skomagerrækken 3

4700 Næstved

06

§

farver i

og beskrivelser.
inden 3 år,

§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages til Naturklagenævnet

Hørsholm)

der. Klagefristen

tegninger

med de angivne

bortfalder såfremt den ikke er udnyttet

jvf. naturbeskyttelseslovens

13, 2970

mod fredningens

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

overensstemmelse

for-

af dette".

farver har Lilje-Huset

Tag:

formål meddeles

er omfat-

er bl.a. i pkt. VII anfØrt:

inden bygnings tegninger med angivelse
forelagt

af et som-

Ejendommem

om fredning tinglyst den 7/4

I deklarationen
" Ingen

til opførelse

på matr. nr. 4 yæ Ordrup by, Fårevejle.

tet af deklaration

for ejeren

af bl.a. ansøgeren,

(adr. Slotsmarken

ejeren og forskellige

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt

myndigheden pågæl-

:Y.
Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53720863
Giro:
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010

kJ. 9.00-12.00

,

,
,(.;
'"

~I-A

.J

'>
I

'1

,

~

li .
•

dende klageberettigede.

tt

Hvis klagefristen

udlØber en lørdag eller hel-

ligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt
Tilladelser

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

fØr klagefristen

er udløbet.

tidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
dre klagemyndigheden

bestemmer

Peter Løn SØrensen

, ,
.......

•

DRagsholm
4540

kommune

Fårevejle

-

andet.

Ret-

medmin-

FR~n"':f"l\'s:;~-··,'r'~i?T
~!<./~sr~:t"EL~_t':::',

....

fif
Civildommeren i Næstved
Modtaget l

t rstvrelsen
SkoV· og NaU

15. april 1993

Dato:

, 9 ~PR.\993

Sags nr.:

Ved ansøgning indgået den 23/3 1993 har kommunen
Ole Poulsen anmodet om nævnets
sommerhus

til opstilling

på matr. nr. 4 tl Ordrup by, Fårevejle.

fattet af deklaration

•

tilladelse

om fredning

I deklarationen

forelagt naturfredningsnævnet

brunt

Tag:

sort tagpap
Vinduesrammer

af et brugt

Ejendommen

er om-

er bl.a. i pkt. VII anført:

inden bygnings tegninger med angivelse

Facader:

for ejeren

tinglyst den 7/4 1943.

" Ingen bygning paa nogen del af "NÆsgaarden's"

I ansøgningen

18/ 1993

F.

Jorder maa opføres,

for-

af udvendige farver har været

og er godkendt af dette".

er om farver anført:

samt andre mindre bygningsdele:

hvidt.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo•

vens § 50, stk. 1 tillader opstilling

af sommerhuset

og at det males

i farver som angivet.
Tilladelsen

bortfalder

jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

digheder.

'-

Klagefristen

I

helligdag

---

til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

ejeren og forskellige

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

O . '·pågældende klageberetteigede.

inden 3 år,

50, jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages

~

O.

den ikke er udnyttet

København Ø) af bl.a. ansøgeren,

38 B, 2100
-

§

såfremt

Hvis klagefristen

er meddelt

forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt

..,

Skomagerrækken
4700 Næstved
/

f·

I
I

3

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 5372 08 63
Giro:
2 05 26 95

til fredningsnævnet .
Fogedretten
Telefon: 53 738073

den

udløber en lørdag eller

~

,e-

myn-

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 7310 10
kl. 9.00-12.00

'*

Civildommeren i Næstved

REG.NR.
Dato:

I),)craqet !
k::.w- cg :'iaturstyrelset,

Ved ansøgning

indgået aen 30/4 1993 har kommunen
til opførelse

port på matr. nr. 4 fm Ordrup by, Fårevejle.

.'

F. 23/1993

110" .....,.....

Ib Transbøl anmodet om nævnets tilladelse

af deklaration

,00

4. juni 1993

Sags nr.:

';l'ii ;aQ';l
• ~.

8 7~

Ejendommen

for ejeren
af en carer omfattet

om fredning tinglyst den 7/4 1943.

I deklarationen

er bl.a. i pkt. VII anført:

" Ingen bygning på nogen del af "NÆsgaarden's

Jorder maa opføres,

forinden bygnings tegninger med angivelse af udvendige
ret forelagt naturfredningsnævnet
I ansøgningen

farver har væ-

og er godkendt af dette".

er om farver anført:

Farver: Stolper: Saltgrøn
Tag:

PVC-plader.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,

•

stk. 1 tillader opførelse

ver i overensstemmelse

~ ~ ~:J.~:;

tegninger med beliggenheds-

bortfalder

inden 3

såfremt den ikke er udnyttet

år, jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50,

jvf. § 66,

stk. 2.

(j .~~
.-'
:l

(J)

r~

Afgørelsen

~.

~ ...c:---= ~..~ ~
~ t-l

med de fremsendte

far-

plan.
Tilladelsen

_

af carporten med de angivne

'JO

-....

I

0'-<:

~

kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermunds-

:~.

r:-....

r

gade 38 B, 2100
lige myndigheder.

København Ø) af bl.a. ansøgeren,
Klagefristen

ejeren og forskel-

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er

H'

O ~

meddelt den pågældende

..J æ_

en lØrdag eller helligdag

-~

r ~

klageberettigede.
forlænges

Hvis klagefristen

udløber

fristen til den følgende

hver-

dag.
Klage indgives skriftligt
Skomagerrækken
4700 Næstved

3

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

til fredningsnævnet.
Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

TingbogsoplysnInger
Telefon: 53 731010
kJ. 9.00-12.00

•

J'UI'i'l VEET1'j.!:~lU N~:.· A'."
/'

.,

/%/"\~RECiNR.

.

Civildommeren

I Næstved

/

/ E;fkB.~~

14. juni

Dato:

Modtaget,

Sags nr.:

-3kov- og Naturstyrefserr

873,00

1993

F. 26/ 1993

1 5 JUNI 1993
Ved ansøgning

indgået den 17/5 1993 har kommunen for ejeren

Ib M. Hansen anmodet om nævnets tilladelse

til opførelse af et gæ-

stehus samt et udhus på matr. nr.4 vl Ordrup by, Fårevejle.
dommen er omfattet

af deklaration

I deklarationen
•

tinglyst den 7/4 143.

er bl.a. i pkt. VII anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"

Jorder maa opføres,

forinden bygnings tegninger med angivelse af udvendige
ret forelagt

fredningsnævnet

I ansøgningen
"Tag:

Ejen-

farver har væ-

og er godkendt af dette".

er oplyst om farver:

Rødbrun eternit.

Væg, vinduesrammer

m.m.: Mallembrun".

Af de fremsendte

tegninger

fremgår, at hytterne hver er på

knap 15 m2•
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens formål meddeles

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 1 tillader opførelse
givne farver i overensstemmelse

af de ansøgte hytter med de an-

med de fremsendte

tegninger med be-

liggenhedsplan.
Tilladelsen

bortfalder

år, jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
gade 38 B, 2100

Skomagerrækken

3

§

66, stk. 2.
(adr. VeI'munds-

Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-

Klagefristen

meddelt den pågældende

4700 Næstved

§ 50, jvf.

kan påklages til Naturklagenævnet

København

lige myndigheder.

såfremt den ikke er udnyttet inden 3

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klagebertetigede .. Hvis klagefristen

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

Fogedretten
Telefon: 53 738073

er

udløber

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

o

,\ l L.,

~~~~,(
\

*

Civildommeren i Næstved

.

.;

,-

"

6.

Dato:

Sags nr.:

Ved ansøgning indgået den 9/6

F.

juli 1993
32/ 1 993

1993 har kommunen for ejeren

Kalundborg Kommunes Feriefond anmodet om nævnets tilladelse
førelse af carport med udhus på matr. nr. 4 ~

•

til op-

Ordrup by, Fårevej-

le. Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den
7/4

1943.
I deklarationen

er bl.a. i pkt. VII anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres,
forinden bygningstegninger

med angivelse af udvendige farver har væ-

ret forelagt fredningsnævnet. og er godkendt af dette".
I ansøgningen er om farver anfØrt:
i
I

Tag: brun eternit

I

!

Væg: grå
Idet nævnet ikke finder, at det angivne strider imod fredningens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.

tillader opførelse af carport med udhus med de

angivne farver og i øvrigt i oversensstemmelse

med den fremsendte

tegning med beskrivelse.
1,-,

-J O ,..>

----......

-C

I

-:

'i:; :: år, jvf. naturbeskyttelseslovens
"--P.
'.~

,...:

"

.

I

rf;

'j

"1-

O 2UJ

§ 50, jvf. § 66,

stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

r~T
..... i

O
_

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

"'I
1-;

,I

,'0

gade 38 B, 2100

(adr. Vermunds-

København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-

lige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er

('.l ~

meddelt den pågældende klageberettigede.

Hvis klagefristen

udlØber

en lørdag eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

\

Skomagerrækken
4700 Næstved

3

Telefon: 53 72 06 62
Telefax:

53

72 08 63

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

TingbogsoplysnInger
Telefon: 53 73 1010

kl

Q

nn-1? nn

)
o

<V .....

I
I
I
I

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

må ikke udnyttes

Rettidig klage har opsættende
medmindre

til fredningsnævnet.

klagemyndigheden

før klagefristen

virkning

er udløbet.

for den påklagede afgørelse

bestemmer andet.

Vagn Lundegaard

Peter Løn Sørensen

-'

/

'1'

:,

I

:(rc~

/

Dragsholm

kommune

Teknisk forvaltning
4540

Fårevejle

({/!
/

/

I,ftf

!I"({({({u.."

,
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Civildommeren i Næstved

•

~I

• KO\!-

:'.1odtaoct
j
'
•
oq Natur::;ryrs!sen

",
•

20. juli 1993

Dato:

i II i ";'!)'~
u '_l
_...... .".

w

Sags nr.:

F.

37/1993

Ved ansøgning indgået den 21/6 1993 hap kommunen fop ejepen
Per Stpandly Johansen anmodet om nævnets tilladelse til opfØpelse af
en tilbygning
Ejendommen

til sommephuset

på matp. np. 4 ~

ep omfattet af deklapation

Opdpup by, Fåpevejle-

om fpedning tinglyst den 7/4

1943.
I deklapationen

ep bl.a. i pkt. VII anføpt:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
fopinden bygningstegningep

med angivelse af udvendige fapvep hap væ-

pet fopelagt fpedningsnævnet
I ansøgningen
Væg

Sopt

Tag

Sopt

Vindskedep,

Jopdep maa opføpes,

og ep godkendt af dette".

er om farve p anfØrt:

vinduespammep

m.m. : Svenskpød.

Idet nævnet ikke findep, at det ansøgte stpider mod fpedningens fopmål meddeles det, at nævnet i medføp af natupbeskyttelseslovens
§

50, stk. 1 tilladep opfØpelse

i ovepensstemmelse

af tilbygningen med de angivne fapvep

med den fpemsendte

Tilladelsen

boptfaldep

år, jvf. natupbeskyttelseslovens

tegning.

såfpemt den ikke ep udnyttet

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgøpelsen kan påklages til Naturklagenævnet
København

ge myndighedep.

Klagefpisten

ep 4 ugep fra den dag afgøpelsen

delt den pågældende klagebepettigede.
lørdag ellep helligdag foplænges
4700 Næstved

3

( adp. Vepmunds-

Ø) af bl.a. ansøgeren, ejepen og fopskelli-

gade 38 B, 2100

Skomagerrækken

inden 3

Hvis klagefpisten

ep med-

udløbep en

fristen til den følgende hvepdag.

Telefon: 53 72 06 62

Fogedretten

Telefax: 53 72 08 63
Giro:
2 05 26 95

Telefon: 53 73 80 73

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

Klage indgives skriftligt
Tilladelser

må ikke udnyttes,

Rettidig klage har opsættende
medmindre

klagemyndigheden

Peter LØn Sørensen
1/

1/

\1

/

,,

Dragsholm
4540

kommune

Fårevejle

til fredningsnævnet.
før klagefristen

virkning

bestemmer

er udløbet.

for den påklagede

afgørelse,

andet.
Vagn Lundegaard
"
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Civildommeren i Næstved

Mcd~~q;;t
l

Neerqaar<1..)

Dato:

P r-~

•.. "

:

j

19 . august 1993

o1san
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Skov- cg h,..'...
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2 ~~ .-".JJ
j'"

ansøgt om nævnets tilladelse

kravet i nævnets

tilladelse

se af en tilbygning

4t

Sags nr.:

F.

40/1993

indgået den 28/6 1993 har De for ejeren Lars

Ved skrivelse
Christensen

'-d''''''

•.... ..,j

til en ændring

i materiale-

af 12/5 1992, F. 47 B/1991, til opførel-

til det eksisterende

sommerhus

på matr. nr. 11 ~

Ordrup by, Fårevejle.
I skrivelsen
" Undertegnede

er nærmere

anført:

anmoder hermed om dispensation

eternit skifer til taget, da hældningen
nit skifer, hvorfor

huset yderligere

for materialekravet

gråt

på taget er for lav til eter-

skal forsynes med et tagpap tag

under eternitten.
på min klients vegne foreslår
trekantslister

jeg et tagpaptag

med listetækning

d.v.s.

pr. 50 cm. Denne type tag ansees blandt arkitekter

at have en æstetisk

kvalitet

for

på højde med et ægte tegltag eller ægte

skifertag".
af 13/7 1993 har De endvidere

Med skrivelse

tilsendt

nævnet et

-; :~;"~
prospekt af tagpap tage .
~

()

rr,

ol

,,:;~
-

~ ~.~

-J J

o :::;.

P 'i.;

~~~~) bebyggelse,
"-;.'J
_,'-jo-

er der den 17/4 1935 tinglyst

på ejendommen

en deklaration

om

,~.

benyttelse

m.v. Ingen bygning må opføres

på ejendommen,

":•.
')

..c, m~ ,.' forinden tegning til denne er godkendt. Nævnet er senere tinglyst som

8~
-~
~ ~

påtaleberettiget

iflg. deklarationen.

Nævnets afgørelse:
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte

strider mod fredningens

meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
1 tillader opførelse
§!P~~~~~:~
4700 Næstved

af det tillige

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 5372 08 63
Giro:
2 05 26 95

tilladte

formål

§ 50, stk.

byggeri med den nu ansøg-

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00-12.00

te tagdækning,

'tt

tagpap tag med listedækning.

Tilladelsen

bortfalder

år, jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
gade 38 B, 2100
lige myndigheder.

inden 3

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermunds-

København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskelKlagefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

meddelt den pågældende klageberettigede.
en lørdag eller helligdag

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes, fØr klagefristen

er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
medmindre klagemyndigheden

/",
:
Z

----;1--------,

/7//--; 2

Vagn Lundegaard

E il< B.1iie'eI'gaaI'tl~,

//

afgørelse,

bestemmer andet.

,
~~

udløber

forlænges fristen til den fØlgende hverdag.

KLage indgives skriftligt
Tilladelser

Hvis klagefristen

er

/ ;() /'
j1h
YI:f/V{ tl~t1 tL ~

cL-~:f //

Kopi af kendelsen er sendt til:
Dnagsholm kommune, Rådhuset, 4540

Fårevejle

Arkitekt m.a.a. Runa Maria LyshØj, Trondhjemsgade
Lars Christensen,

Frederiksbergvej

Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Naturstyrelsen,
vestsjællands

27, 4000
Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

KØbenhavn

Roskilde
2, 1165

53, 2100

Alleen 15, 4180

2, 2100

København

KØbenhavn

Sorø

Ø

K

Ø

........•• ...... ·~UOI\MI

./

'
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Civildommeren i Næstved

Modtaget i

-9.

Dato:

Skov- og Naturstyrelsen

1 O S~P. '1993

Ved ansøgning
Preben S. Nielsen
husbygning

tet af deklaration

"Ingen

tilladelse

tinglyst

den 7/4

bygningstegninger

forelagt

fredningsnævnet

med angivelse
og er godkendt

Om farver er i ansøgningen
" Som farve valg på tilbygningen,
benyttet,

for ejeren

Ejendommen

af ud-

er omfat-

1943.

er bl.a. i pkt. VII anført:

bygning paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

48/1993

til udvidelse

Ordrup by, Fårevejle.

om fredning,

F.

1993 har kommunen

(anmodet om nævnets

I deklarationen

e

den 13/8

indgået

på matr. nr. 4 ~

Sags nr.:

sept. 1993

Jorder maa opføres,

af udvendige

farver har været

af dette".

anført:

vil farver på bestående

hvilket er Varmgrå Demi-Dækk

bygning blive

naturfarve".

Nævnets afgørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte
mål meddeles

strider mod fredningens

for-

§ 50,

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

stk. 1 tillader

udvidelse i overensstemmelse

med de fremsendte

teg-

ninger.
r:: -~,

Tilladelsen

"j

-

-J

'.Y

bortfalder

såfremt

den ikke er udnyttet

inden 3

o)

rJ,..___

..c
I

8

_~

j.;

".'.~ . I'

....:T"
l.

år

,

jvf. naturfredningslovens

S'

Afgørelsen

o'

,§ 50, j~f. § 66, stk. 2.

kan påklages

til Naturklagenævnet

(adr. Vermunds-

l-::

m

.:.r.,~ gade

38 B, 2100

København

Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskelli-

,;

r-JI .~

ge myndigheder.

Klagefristen

delt den pågældende

klageberettigede.

lørdag eller helligdag

Skomagerrækken
4700 Næstved

3

er 4 uger fra den dag afgørelsen

forlænges

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53720863
Giro:
2 05 26 95

Hvis klagefristeh

fristen

er udløbet en

til den følgende

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

er med-

hverdag.

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

I

~~('

!

..

.~ræ&-HR- q ~s

.

Civildommeren I Næstved

IWaJ.N~;~
l

.00

Q

- 9 SEP.1993
tlvnretten I NæstveCI

Skov-

Montaoet j
og Naturstyrelsen

Dato:

9.J.

"'l3

i n .~,,~
., .
I li ,JLI • ij~

den 5/8

Ved ansøgning indgået

Kay Søren Nielsen anmodet om nævnets
sommerhus

på matr. nr. 8 ~

fattet af deklaration

Ordrup

om fredning

I deklarationen

Sags nr.:

tilladelse

by, Fårevejle.
tinglyst

med angivelse

fredningsnævnet

er om-

beklædning

farver har væ-

af dette".

materialespecifikation

beskrives

oplyst af Dragsholm

Jorder maa opføres,

af udvendige

ført at spær, vinduer, stern og udvendige

Det er telefonisk

Ejendommen

af et

den 7/4 1943.

og er godkendt

I den til ansøgning;?~dlagte

mens den udvendige

til opførelse

er bl.a. i pkt. VII anført:

bygningstegninger

ret forelagt

F. 44/ 1993

1993 har kommunen for ejeren

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
forinden

sept. 1993

er an-

døre ønskes malet hvide,

som trykimprægneringsgrøn.

kommune, at vindskeder

ønskes

hvide.

,e

Nævnets afgørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte
må~ meddeles

det, at nævnet i medfør

strider mod fredningens

af naturbeskyttelseslovens

;50, stk. 1 tillader opførelse , af sommerhuset
'n
~

.,

-

~ fJ

~~ -...
j'

.:J

~genhed
.:

'J"";

': •

:::l

'~ ..

i overensstemmelse

med de. fremsendte

med den angivne

for-

§
belig-

tegninger og beskrivelse,

....c. :: ~;~ ,";dogat nævnet finder, at den angivne hvide farve bør ændres til "bræk---..
,.

.-t-

')

--;-~ "ket hvid".
O ~...t
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet
O ,~
2-o
~ <i ar,
•
jvf. naturbeskyttelseslovens
§ 50, jvf. § 66, stk. 2.
tf)

Afgørelsen
gade 38 B, 2100
Skomagerrækken3
4700 Næstved

kan påklages

til Naturklagenævnet

København Ø) af bl.a. ansøgeren,
Telefon:53 72 06 62
Telefax;5372 08 63
Giro: 2052695

Fogedretten
Telefon:53 73 80 73

inden 3

(adr. Vermunds-

ejeren og forskelliTingbogsoplysninger
Telefon:53 7310 10
kl. 9.00-12.00

~i'~
~111
I

...,PREDNINGSNÆVNET
l=OA VESTSJÆLLANDS ANrr
Modtaget

j

(""

Skov- og NaturstyrelseIY1V1

le)

- 1 GaT. 1333

'Idommeren
'" I'N æstve d

30. sept. 1993

Dato:

JNCGAE"t

2 9 SEP..1993

Sags nr.:

F. 52/1993

Civilretten i Næstved

Ved ansøgning
Karsten

Simonsen

indgået den 3/9 1993 har kommunen

anmodet

tilladelse

til opførelse

på matr. nr. 8 cu Ordrup by, Fårevejle.

sommerhus

fattet af deklaration

om fredning

" Ingen bygning

er om-

den 7/4 1943.

paa nogen del af "Næsgaardens"

bygnings tegninger

ret forelagt

tinglyst

Ejendommen

af et

er bl.a. i pkt. VII anført:

I deklarationen

forinden

om nævnets

for ejeren

med angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder maa opføres,

af udvendige

og er godkendt

Om farver på det påtænkte

byggeri

farver har væ-

af dette".

er der i ansøgningen

anført:

Sort tagpap.
Gavle/facader:

træbeskyttelse

i sort farve.

Vinduesrammer,

døre m. glas, sternbrædder

samt andre mindre bygningsdele:

brækket hvid.
Trædøre

uden rude: Svenskrød.

Nævnets

afgørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte

formå~ medd:les

det, at nævnet i medfør

stk. 1 tillader

opførelse

stemmeIse

med de fremsendte
Tilladelsen

38 B, 2100
-I
..

digheder.

Klagefristen
3

af naturbeskyttelseslovens
med de angivne

§ 50,

farver i overens-

med situationsplan.

såfremt

den ikke er udnyttet inden 3 år,

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages

København

Skomagerrækken
4700 Næstved

tegninger

bortfalder

jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

af sommerhuset

strider mod fredningens

til Naturklagenævnet

Ø) af bl.a. ansøgeren,

ejeren

(adr. Vermundsgade
og forskellige myn-

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 5372 08 63
Giro:
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

er meddelt den
Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00 -12.00

~1.r,v
\J)

~VES1'WÆlLANDS

hMT

0873.00

'*

Civildommeren i Næstved

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- 8 OKT. 1993

Ved ansøgning

bygning til det eksisterende
Fårevejle.

Sags nr.:

indgået den 10/9 1993 har kommunen

Poul Brunhøj anmodet om nævnets

Ejendommen

tilladelse

sommerhus

på matr. nr. 4

F. 59/1993

for ejeren

til opførelse

er omfattet af deklaration

7. akt. 1993

Dato:

af en til-

el

Ordrup by,

tinglyst

den 7/4

1943.
I deklarationen
" Ingen bygning
forinden

er bl.a. i pkt. VII anfØrt:

paa nogen del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

ret forelagt

med angivelse af udvendige

Naturfredningsnævnet

og er godkendt

Om farver er i ansøgningen
Som eksisterende
Tag

blå/sort

Væg:

Svenskrød

farver har væ-

af dette".

anført:

hus

mindre bygningsdele:

tt

Jorder maa opføres

hvid.

Nævnets afgørelse:
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens
meddeles

det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

tillader

opfØrelse

af tilbygningen

melse med de fremsendte
Tilladelsen

tegninger.

bortfalder

såfremt den ikke er udnyttet

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen

til Naturklagenævnet

digheder.

kan påklages

KØbenhavn
KLagefristen

§ 50, stk.1

med de angivne farver i overensstem-

jvf. naturbeskyttelseslovens

38 B, 2100

formål

Ø) af bl.a. ansøgeren,

inden 3 år,

(adr. Vermundsgade

ejeren og forskellige

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den

1:il_inisteriet

lkov- og Na~n
.nr. SN

,kt.nr.

,

\, 4~00 Næstved

2.

tin

3
.

Ilt - 00 ~L

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

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

myn-

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00-12.00

•

FREDNINGSNÆVNET
-=aR VESTSJÆLLANDS AMT

Civildommeren i Næstved

5. nov. 1993

Dato:

Sags nr.:

F.

72/ 1993

Modtaget f
Skov- og NaturstYreisen

- 8 NOV. 1993
Ved ansøgning

indgået den 5/10 1993 har kommunen

Bjørn Pedersen anmodet om nævnets

tilladelse

for ejeren

til opførelse

af sommer-

hus på matr. nr. 4 fz Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen
I deklarationen

er omfattet

af deklaration

er bl.a. i pkt. VI

om fredning af 7/4 1943.

anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardensl'Jorder
forinden bygnings tegninger med angivelse
forelagt fredningsnævnet
I ansøgningen

og er godkendt

af udvendige

maa opføres,
farver har været

af dette".

er om farver anført:

Tag : sort
Væg:

grå

Mindre bygningsdele

blå.

Nævnets afgørelse:
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte
formål, meddeles
stk. 1 tillader

det, at nævnet i medfØr af naturbeskyttelseslovens
opførelse

af sommerhuset

stemmeIse med de fremsendte
Tilladelsen

.......

Afgørelsen

digheder.

KLagefristen

pågældende

4700 Næstved

3

såfremt den ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

Ø) af bl.a. ansøgeren,

inden 3 år,

(adr. Vermundsgade

ejeren og forskellige

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

klageberettigede.

Skomagerrækken

med de angivne farver i overens-

§ 50, jvf. § 66, stk. 2 .

kan påklages

København

§ 50,

tegninger.

bortfalder

jvf, naturbeskyttelseslovens

38 B, 2100

strider mod fredningens

Hvis klagefristen

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

myn-

er meddelt den

udløber en lørdag eller

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

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

'f

fRECN1NGSNÆVN!IT
R)RVEsrsJÆLL~ND5

'"

AMT

Civildommeren

j Næstved

REG.NR.

0873
Dato:

,00

5. nov. 1993

Sags nr.:

F.

69/1 993

Modtaget'
Skov- og

Naturstyrelsen

- 8 NOV. 1993
Ved ansøgning
Per Christian

•

et sommerhus

Niclasen anmodet
på matr. nr. 8 ~

Ejendommen
7/4

1943.

1993 har kommunen

indgået den 13/10

Ordrup

er omfattet

I deklarationen

om nævnets

tilladelse

bygningstegninger

forelagt

fredningsnævnet

til opførelse

af

by, Fårevejle .

af deklaration

om fredning

tinglyst

d.

er bl.a. i pkt. VII anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
forinden

for ejeren

med angivelse
og er godkendt

Det fremgår af de fremsendte
set ønskes malet i følgende

Jorder maa opføres,

af udvendige

farver har været

af dette".

tegninger med beskrivelse,

at hu-

farver:

Sokkel: Sort
Ydervægge:

Svensk-rØd

I

e.

Vinduer og dØre samt udhæng:
Nævnets afgørelse.
Idet nævnet

ikke finder, at det ansøgte

meddeles

det, at nævnet i medfør

tillader

opførelse

tegninger
i "brækket

af sommerhuset

i farver som anført,

bortfalder

jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

l

38 B, 2100
Skomagerrækken
4700 Næstved

strider mod fredningens

af naturbeskyttelseslovens
i overensstemmelse

formål,

§ 50, stk.

med de fremsendte

dog at vinduer, dØre og udhæng må males

hvid".

Tilladelsen

• tal

Hvid

§

kan påklages

såfremt

den ikke er udnyttet

50, jvf. § 66,

3

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

stk. 2.

til Naturklagenævnet

København Ø) af bl.a. ansøgeren,

inden 3 år,

(adr. Vermundsgade

ejeren og forskellige

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 7310 10
kl. 9.00 -12.00

myn-

1

/2. o@73 .00

REG. N

*

Civildommeren i Næstved

~k

Dato:

Modtage~I

12. nov. 1993

SkOv- og NaturswrelSe.,

.~ 5 NOV.i993

F. 70/1993

Sags nr.:

J

Ved skrivelse

indgået

den 21/10 1993 har kom~unen

Bodil Lillian Klem ansøgt om nævnets
tilbygning

til det eksisterende

tilladelse

sommerhus

for ejeren

til opførelse

af en

på matr. nr. 8 d Ordrup by,

Fårevejle .

•

Ejendommen

er omfattet

af deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
'I

tinglyst

pkt. VII er bl.a. anført:

Inge~ bygning paa nogen del af"Næsgaardens

inden bygnings tegninger med angivelse
relagt Naturfredningsnævnet

om fredning

Jorder" maa opføres, for-

af udve~dige

farver har været fo-

og er godkendt af dette".

Om farver er i ansøgningen

anført:

Facader: mørkegråt
Tag:

sort tagpap

Mindre bygningsdele:

4tII

hvid

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens
meddeles det, at nævnet i medfØr af naturfredningslovens
tillader opførelse

af tilbygningen

melse med de fremsendte
Tilladelsen

38 B, 2100

bortfalder

digheder.

Klagefristen

~'~.rnisteriet
:L.uv- ogNa~~
nr. SN \ L~~~orila~e~~ken
kt. nr.

te;<

I

4700 Næstved

3

med de ~ngivne farver i overensstem-

såfremt den ikke er udnyttet

inden 3 år,

§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages

København

§ 50, stk. 1

tegninger.

jvf. naturbeskyttelseslovens
AfgØrelsen

formål

til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myner 4 uger fra den dag, afgØrelsen

~fon:
5372 06 62
;telefax: 53720863
Giro:
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

er meddelt den

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
k!. 9.00-12.00

~ ~EDNINGSNÆVNET

..

FORVESl'SJÆLlANDS AMT

REG.~~'OCl
,-

Civildommeren i Næstved
~~"(i

\~fJG

,~~?,

'2. ~~~.,

Moafagetl
'SKOV-og Naturstyrelsen

\

i 5. iiu~.mQ3
i~"
':1"1\1

~ed

indgået

den 22/10

Ferene Gabor Kovaes ansøgt om nævnets
bygning til samt pålægning

12. nov . 19 9 3

\~~s

C\'J\\te~e~

Ved skrivelse

Dato:

Sags nr.:

1993 har kommunen

tilladelse

F.

for ejeren

til opførelse

af nyt tag på det eksisterende

75/ 1993

af til-

sommerhus

på

matr. nr. 8 ~be Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen
7/4

er omfattet

1943. I deklarationens

" Ingen bygning

af deklaration

med angivelse

relagt Naturfredningsnævnet

Jorder" maa opføres,

af udvendige

og er godkendt

Om farver er i en snit tegning
Udvendige

tinglyst den

pkt. VII bl.a. anfØrt:

paa nO.5e.'l
del af "Næsgaardens

inden bygningstegni~ger

om fredning

for-

farver har været fo-

af decte".

til ansøgningen

anført:

farver.

Alle udvendige

trævægge

med trykimprægnerede

lysebrune

beklædningsbræd-

ikke findes at stride mod fredningens

formål meddeles

der.
Vind~er + døre får hvid farve.
Eksisterende
Eternittag

gasbetonvægge

har hvid farve.

i rødbrun.

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte
det, at nævnet
der udførelse

i medfør af naturbeskyttelseslovens
af byggeriet

i overensstemmelse

§ 50, stk. 1 tilla-

med de fremsente

tegnin-

ger i farver som angivet.

~"I

Tillaieisen

bortfalder

.ivf..oaturbeskyttelseslovens

l\~ømmIstenet

SkovogNa~m
-z... \.\.
~ 00
J.nr. SN \

Sk magerrækken .

Akt. nr.

4700 Næstved

00

såfremt

den ikke er udnyttet

inden 3 år,

§ 50 jvf. § 66, stk. 2.

T.on:
53 72 06 62
!elefax: 5:3 72 08 63
Giro:
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

.V; n ~

TingbogsoplysnInger
Telefon:53 73 1010
kl. 9.00-12.00

}

'.11

..(1{

*

Civildommeren i Næstved
.i

'-

REG. IiR.

:r~.o-o

2>

15. dec.

Dato:

Sags nr.:

Ved ansøgning indgået den 18/11 1993 har kommunen
Helge Sørensen anmodet om nævnets
stue til den eksisterende

tilladelse

bebyggelse

F. 93/ 1993

for ejeren

til opførelse

på matr. ~ ~

1993

af en ude-

Ordrup by, Fåre-

vejle.
Ejendommen

er omfattet

7/4 1943. I deklarationen

af deklaration

den

Jorder" maa opføres,

for-

er bl.a. anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens
inden bygnings tegninger med angivelse
relagt Naturfredningsnævnet

af udvendige

og er godkendt

Om farver er i ansØgningen
Blokhusbræddder:

om fredning tinglyst

farver har været fo-

af dette".

anført:

Sorte

Vinduer/dør/tagudhæng:

hvide.

Nævnets afgørelse.
Idet nævnet ikke finder,

at det ansøgte

formål meddeles

det, at nævnet

i medfør

stk. 1 tillader

opfØrelse af udestuen

strider mod fredningens

af nat~rbeskyttelseslovens

§ 50,

med de angivne farver i overens-

,

stemmeise

mea de fremsendte

tegninger

og beskrivelse.

".
.-'"

"':

_.

~~ ,;
Tillaaelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet
/
~~ .~
....- ::. .;
__
2vf. naturbesKy~telseslovens
§ 50 jvf. § 66, s~~. 2.

-

Afgørelsen
38 B, 2100
digheder.
pågældende
helligdag

kan påklages

!.øbenhavn
Klagerristen

Ø)

til Naturklagenævnet(adr.

af bl.a. ansøgeren,

Hvis klagefristen

forlænges fristen til den følgende

Skomagerrækken
4700 Næstved

3

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

Vermundsgade

ejeren og forSKellige

er 4 uger fra den dag, ~fgørelsen

klageoerettigede.

inden 3 år,

myn-

er meddelt den

udløber en lørdag eller
nverdag.

Fogedretten
Telefon: 53738073

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53731010
kJ. 9.00 -12.00

00873.00

•
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00873.00
Dispensationer

--~---

-

-

i perioden:

-

01-03-1994 - 15-06-1995

.,
Civildommeren

/

i Næstved

"rlk B.
Modtaget.
Skov- og I'laturstvrelsen

1. marts

Dato:

Sags nr.:

REG. NR.
Ved ansøgning
Verner Kristensen

indgået

anmodet

stehus på matr. nr. 4 1& Ordrup
af deklaration

om fredning

I deklarationen

by, Fårevejle.

tinglyst

til opførelse
Ejendommen

af et gæ-

er omfattet

1943.

del af "Næsgaarden"s
med angivelse

relagt Naturfredningsnævnet

til een familie

Det fremgår om farver

Jorder maa opføres,

af udvendige

og er godkendt

Endvidere er der anført,
eet beboelseshus

den 7/4

for ejeren

pkt. VII er bl.a. anført:

ilIngen bygning paa nogen
inden bygnings tegninger

tilladelse

2/1 99 4

8i?:>. 60

den 12/1 1994 har kommunen

om nævnets

F.

1994

for-

farver har været fo-

af dettell.

at der på hver grund kun må anbringes
med udhuse OS en garage.

på det angivne

projekt:

Taget er sorte Ondulineplader.
Huset er blokhusbrædder
Vinduer hvidmalede
~

Gæstehus

m/rød

- sort

- pinotex.

lant.

sorte blokhusbrædder.
DRagsholm

kommune

har cplyst,

sat et ekstra hus på en ejendcm
ges tinglysning

af sålydende

at der hver gang, der ønskes op-

omfattet

af nævnte deklaration

deklaration:

IIUndertegnede ejer af matr-. nr.

Ordr-up by, Får-evejle pålægger

for mig og efter-følgende ejer-e af nævnte ejendom

følgende

Såfr-emt et gæstehus

kan dette

til genstand
bindeise

bliver- cpfor-t på ejendommen,

for- sær-skilt udleje,

med det eksisterende

vær-e for-synet med køkken
Skomagerrækken
4700 Næstved

3

eller

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53720863
Giro:
2 05 26 95

betin-

men alene benyttes

ius på ejendommen.

her-med

servitut:
ikke gøres

til beboelse

Kun et af husene må

kogemulighed.
Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

i for--

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10

kl. 9.00-12.00

Påtaleberettiget

et

er Dragsholm

Kommunalbestyrelse".

Nævnets afgørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte
mål, når fornævnte

strider mod fredningens

gæstehusdeklaration

tinglyses,

nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
førelse af gæstehuset
fremsendte

med de angivne

Afgørelsen
38 B, 2100

kan påklages

KØbenhavn
KLagefristen

pågældende

forlænges

Tilladelser

op-

med de

fristen

kommune

Teknisk forvaltning
Fårevejle

til Naturklagenævnet

Hvis klagefristen
til den følgende

skriftligt

(adr. Vermundsgade

ejeren og forskellige

myn-

virkning

bestemmer

udløber en lørdag eller
hverdag.

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

mindre klagemyndigheden

Felone Munk

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den

Rettidig klage har opsættende

4540

farver i overensstemmelse

Ø) af bl.a. ansøgeren,

klageberettigede.

Klage indgives

Dragsholm

§ 50, stk. 1 tillader

såfremt den ikke er udnyttet inden 3

bortfalder

år, jvf. naturbeskyttelseslovens

helligdag

meddeles det, at

tegninger.

Tilladelsen

digheder.

for-

før klagefristen

er udløbet.

for den påklagede afgørelse,

andet.

med-

.,

~EDNINGSNÆVNET
~A '/i:Tt"3-:. :=L!..·~'CS "'iT
i

e

Skov- og

Civildommeren i Næstved

Dato:

8. april 1994

Sags nr.:

Ved ansøgning

den 9/3

indgået

Karen Birgit Andersen

1994 har kommunen for ejeren

anmodet om nævnets

udhus med kælder samt en overdækket

tilladelse

terrasse

om fredning

I deklarationen

tinglyst

den 7/4

som-

er omfattet

er bl.a. i pkt. VII anført:

inden bygnings tegninger

med angivelse

relagt Naturfredningsnævnet

Jorder" maa opføres, for-

af udvendige

og er godkendt

Om farver er i ansØgningen
eksisterende

Ejendommen

af

1943.

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens

# Som

til opførelse

til det eksisterende

merhus på matr. nr. 4 mh Ordrup by, Fårevejle.
af deklaration

F. 15:/1994

farver har været fo-

af dette".

anført:

hus.

Sort tagpap.
Væg: rØd.
1/

o

stern/vinduer

m.m"gra.

Der er endvidere

vedlagt

farveprøver

af de ønskede farver.

Nævnets afgørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens
w '<'
p; ~ ~ ~
~ w ~~mål
meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50,
,
Z
S
00
o ....
·
~~~~.
1 tillader opførelse af det ansøgte byggeri med de angivne farver
> ~

I

-

- Z
1t
~ ....
__ ~~verensstemmelse
L

U2

, ~
O ro
~ ~vf.

~I:'

med de fremsendte

Tilladelsen

bortfalder

naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

38 B, 2100
Skomagerrækken
4700 Næstved

3

såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

§ 50 jvf.

kan påklages

København

tegninger.

§ 66, stk. 2.

til Naturklagenævnet

Ø) af bl.a. ansøgeren,

Telefon: 53 72 06 62
Telefax:

53720863

(adr. Vermundsgade

ejeren og forskellige

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
l"

o nn_i? nn

myn-

REG. NR. G 1-rs '" 00

Ar 1994 den 13/4 kl. 14,00 afholdt fredningsnævnet for Vestsjællands

tå Amt bestående

af formanden, civildommer Erik B. Neergaard, Næstved og

det amtsr~dvalgte medlem Annette Dahlerup, Jyderup samt det lokale medlem Felone Munk, Grevinge mØde i Dragsholm kommune.
Endvidere deltog nævnets formandssuppleant

dommer Flemming Jørgensen,

Ringsted, der_fungerede som sekretær.
Der foretoges;
Ansøgning af 2/6 1992 fra Ri~-

F. 1/1994

hard Perthen om dispensation til
bibeholdelse af rødt tag på nyt
Mocftaget I

SkOV- og N8turst',,,,,,'<\~n

2 5 APR. 19~tJ

fritidshus, uanset nævnets afgørelse

ar

8/11 1991, F. 91 B/1991.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4
1943.
Matr. nr. 8 cæ Ordrup by, Fårevejle.
Der fremlagde s ansøgning af 2/6 1992 med sagens bilag ialt 6 stk.
Akterne i F. 91 B/1991 var til stede.

(e MØdt var
for Vestsjællands amtskommune Mogens Berthelsen,
for DRagsholm kommune Marianne Poulsen,
og ejeren Richard Perthen.
Danmarks Naturfredningsforening var indvarslet, men ikke mØdt.

--

~ A
..~

"1 2j"

~

Nævnet besigtigede ejendommen.
Ejeren anførte, at han har kØbt huset i juni-juli 1991, som det
'.henstodmed rødt tag i Blovstrød, hvor det fungerede som prøvehus. Han
..
konstaterede, at huset var i overensstemmelse

med lokalplanen og fik det

IJ

It' flyttet

til grunden. Da han fik opstillet huset, var der kun 2 andre hu-

se i udstykningen. Det ene havde rødt tag og det andet mørkt tag. Han har
søgt om godkendelse

af nævnet i juli 1991, men i novembe~ 1991 bestemte

}Y~

nævnet, at huset ikke måtte

have rødt tag. Han gør gældende

i god tro. Endvidere

handlet

stykningen

nu er pænest.

han/at flere farver på tagene i ud-

finder

Ingen

at have

beboere

i området har indvendinger

mod

__ J

byggeriet.
Kommunens

repræsentant

med det eksisterende

indstillede

til gOdkendelse

af huset

røde tag.

Amtskommunens

repræsentant

frarådede

delse af husets tag med en farv

7 som

dispensation

til bibehol-

det nu har.

Nævnet foretog votering.
Nævnet vedtog at godkende
dets eksisterende
delbart

røde farve.

bibeholdelse

af huset med taget i

Der tages derved hensyn til, at et umid-

forud opført hus er godkendt

andet senere godkendt hus heller
tages der hensyn til , at taget

af nævnet med rØdt tag, og at et

ikke har tag i mørk farve. Endvidere
ikke findes at kunne betegnes

som skæm-

mende.
Idet dispensation
den den 7/4

ikke findes at være i strid med formålet

1943 tinglyste

fredningsdeklaration,

godkendes

huset som det

henstår i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1.
Mødet hævet.
,felone Nunk
Erik B. Neergaard
Annette
Afgørelsen

38 B, 2100
digheder.

København
Klagefristen

pågældende
helligdag

kan påklages

Ø) af bl.a. ansøgeren,

til den følgende

KLage i~dgives skr~~tligt
Tilladelser
Rettidig
medmindre

klagemyndigheden

Udskriftens
F;EON:j'.!~Sl'b.."=VNeT
;eoRVEST~~CSAl\lT

udløber en lØ

andet.

bekræftes

er udlØbet.

for den påklagede

herved.

mynllt
den

rdag eller

hverdag.

før klagefristen

virkning

bestemmer

rigtighed

er meddelt

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes

klage har opsættende

Dahlerup

ejeren og forskellige

Hvis klagefristen

fristen

Sagen sluttet.

(adr. Vermundsgade

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettigede.
forlænges

til Naturklagenævnet

i

afgørelse,

.,

Modtaget l

Skov- og Na

Skov- og NaturctVrefsen

!;YJj(

REG. NR .

Civildommeren i Næstved

rstyrelsen

Et1teVN~~~

REG. NR. ?frt>.- D \
Dato:

2. juni 1994

Sags nr.:

Ved ansøgning indgået

F.

21/ 1994

den 13/4 1994 har kommunen for ejeren

Per Holst anmodet om nævnets tilladelse
terrasse til stue på det eksisterende

til at inddrage en overdækket
sommerhus

på matr. nr. 10 ho Or-

drup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet

af deklaration

og senere med nævnet som påtaleberettiget.
gen bygning opfØres på grunden

Ifølge deklarationen

må in-

uden nævnets godkendelse.

Ejeren har den 20/5 1994 telefonisk
bliver udført i samme materialer
sterende

tinglyst den 15/10 1941

og tilstræbt

oplyst, at tilbygningen
samme farve som den eksi-

bygning, d.v.~. brun farve.
Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens

meddeler

nævnet i medfØr af naturbeskyttelseslovens

dels e til udførelse af det ansøgte

formål

§ 50, stk. 1 tilla-

efter de fremsendte tegninger

med den

angivne farve.
Tilladelsen

bortfalder

jvf. naturbeskyttelseslovens

§

såfremt

KLagefristen

pågældende
helligdag

000/

klageberettigede.

Hvis klagefristen

forlænges fristen til den følgende

4700 Næstved

ejeren og forskellige

3

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 5372 08 63
Giro:
2 05 26 95

mynden

udløber en lørdag eller
hverdag.

til fredningsnævnet.

~

"-

Skomagerrækken

(adr. Vermundsgade'

er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt

KLage indgives skriftligt

,e/~IiJV-/53

til Naturklagenævnet

København Ø) af bl.a. ansøgeren,

38 B, 2100

inden 3 år,

50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages

digheder.

den ikke er udnyttet

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00 -12.00

Tilladelser

må ikke udnyttes

Rettidig klage har opsættende
medmindre

klagemyndigheden

før klagefristen

virkning

bestemmer

er udløbet.

for den påklagede afgØrelse

andet.

(Ld#~
~e

~Kk?B~~ergaa

Munrk

\ sf!t6ue

Y-t

hC/

I
(,/'

Kopi af ti~ladelsen

er sendt til:

Per Holst, Solbakken 75, 2840
Dragsholm

kommune, teknisk forvaltning,

Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Naturstyrelsen,

•

Vestsjællands

Dragsholm
4540

Holte

Nørregade

Haraldsgade

Fårevejle

2, 1165

53, 2100

Amtskommune, .Alleen 15, 4180

kommune

Fårevejle

4540

København K

København

Sorø

ø

.,

PREDNINGSNÆVNET
FOR'VES1'S.JÆLl.ANDS
AMT

Skov- og Naturstyrelsen

Civildommeren i Næstved

REG. NR. ~70 .00

. MOdtaget,i
Naturstyrelsen

Dato:

Skov- og

i1 2 AUG. 1994

Ved sKrivelse af 21/6

carport med udhus på matr. nr. 4 ~
Ejendommen
7/4

1943,

Sags nr.:

1994 har kommunen

bert Bække Andersen anmodet om nævnets

er omfattet

11. aug. 1994.
F.

42/1994

for ejeren Frank Al-

tilladelse

til opførelse

af

Ordrup by, Fårevejle.

af deklaration

om fredning tinglyst

d.

hvorefter der på hver grund kun må anbringes eet beboelses-

hus til een familie med udhus og een garage.
I deklarationen

er endvidere

bl.a. anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgårdens"
inden bygnings tegninger med angivelse
forelagt

fredningsnævnet

refindes

Farver:

for-

farver har væ~et

af dette".

1994 har kommunen

meddelt, 'at der ikke fo-

nogen anden carport på ejendommen.
Det fremgår af ansøgningen

tt

af udvendige

og er godkendt

I skrivelse af 23/6

Jorder maa opføres,

Trykimprægneringsgrøn
Gennemsigtige

om farver:

samt sorte stern.

PVC plader

på taget.

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte ikke findes

at stride mod den tinglyste

fred-

nings formål meddeles det, at nævnet

i .medfØr af naturbeskyttelseslo-

vens § 50,

af carporten

med udhus med de an-

med de fremsendte

tegninger og beskri-

stk. 1 tillader opførelse

givne farver i overensstemmelse
velse.
Tilladelsen

bortfalder

jvf. naturbeskyttelseslovens

§

såfremt
50,

den ikke er udnyttet inden 3 år,

jvf. § 66,

stk. 2.

.:z:A-.l3 . J"o/8-QY

2~

SkOmagerrækken 3
4700 Næstved

./

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

HIX/R..,
Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

TIngbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00

Afgø~elsen kan påklages

38 b, 2100
dighede~.

Ø)

af bl.a. ansøgeren,

klagebe~ettigede.
fo~længes f~isten

klage ha~ opsættende
klagemyndigheden

fØ~ klagef~isten

virkning

bestemme~

er sendt

Danmarks

kommune, teknisk

andet.

~

Vestsjællands

D~agsholm

.

forvaltning,

kommune

Få~evejle

Alleen

25, 2690
4540

Nør~egade

Haraldsgade

Amtskommune,

Teknisk forvaltning
4540

Tofteholmen

Naturf~edningsforening,

Skov- og Natu~styrelsen,

afgØrelse,

til:

F~ank Albert Bække Ande~sen,
D~agsholm

er udløbet.

fo~ den påklagede

~Y~~

53,

15, 4180

Karlslunde

Få~evejle

2, 1165

2100

mynden

udløber en lørdag eller

til f~edningsnævnet.

~fkB.Nee~

Kopi af skrivelsen

er meddelt

til den følgende hve~dag.

Tilladelse~ må ikke udnyttes,

medmind~e

eje~en og forskellige

Hvis klagefristen

Klage indgives skriftligt

Rettidig

(adr. Vermundsgade

KLagef~isten er 4 uger fra den dag afgørelsen

pågældende
helligdag

København

til Natu~klagenævnet

København

København

So~ø

Ø

K

PREDNiNGSNÆVNET
FOR VESTSJÆLLANDS AMT

'"

Civildommeren

i Næstved

:JlOdtaqetl
~I<ov.oq NaturstVretsen

REG NR
II

€? 3·00

II

2.

Dato:

Sags nr.:

S e pt

. 19 9 4

F. 45/ 1994

Ved ansøgning indgået den 11/7 1994 har De anmodet om nævnets
tilladelse
8 ~

e'

til at frastykke

1/4 tønde land fra Deres ejendom matr. nr.

Ordrup by, Fårevejle til sammenlægning

med naboejendommen

matr.

nr. 8 bd smst.
Ejeren af matr. nr. 8 bd Poul Jarbøl har i skrivelse

af 6/7

1994 udtalt:
" Jeg ønsker min naturgrund

udvidet

lige gener fra den offentlige

mod vest, hvor der ikke er væsent-

vej i form af støj og støv~

Såfremt salget går i orden vil min og Eva Pagliones grunde ~egge blive på ca. 3/4 tønde land, og der vil ikke blive tale om ændringer

i

landskabskaraktererne".
Vestsjællands Amtskommunes

" Ejendommen

,/

kortudsnit,

ligger i et sommerhusområde

~~ykkes
3
_ - o ....
o t-l <rq ~nd .
ø

i mindre parceller

tinglyst

1953, hvorefter ejendommen

end henholdsvis

1

den 24.

ikke må ud-

tønde land og 3/4 tønde

I

u>:; 2:~

" ~~endommen

~

på Ordrup Næs, Jf. vedlagte

og er omfattet af fredningsdeklarationer

august 1939 og den 5. december

~ r:n. ':7
~ ~ ~

z

har den 10/8 1994

udtalt:

I.!t,'(/f
\.

»
~
2
.'

landskabsafdeling

er på ialt 1 tønde land og Eva Paglione har tidligere

ansøgt

~

, ~om tilladelse til at udstykke ejendommen i to parceller på hver ca. 1/2
O I-j
rtønde land, hvilket fredningsnævnet meddelte afslag til med henvisning

8

t·~ ...1 bl.a. bevarelse af landskabets
Ved den nu ansøgte udstykning

ca.

3/4

karakter.

vil både matr. nr. 8 bd og 8 am blive på

tønde land, og uden at der oprettes en selvstændig

Skomagerrækken
4700 Næstved

3

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

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

sommerhus-

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53731010
kl. 9.00-12.00

!
gr-und.
~

Amtets landskabsafdeling

finder- her-efter-intet at indvende mod udstyk-

ningen ~om ansøgt, der ikke vil medfør-e ændringer

af landskabets

kar-ak-

ter".
Nævnets afgørelse.
Idet den nu ansøgte udstykning
til sammenlægning
findes ændringen

med naboejendommen

af 1/4 tønde land fra ejendommen
vil ske uden ændr-ing af landskabet,

ikke at være i str-id med formålet i de.den 24/8 1939 og

5/12 1953 tinglyste fredningsdeklar-ationer.
I medfør af naturbeskyttelseslovens
net derfor som påtaleberettiget

§ 50, stk. 1 tillader

næv-

af deklar-ationerne at der sker udstyk-

ning som ansøgt.
Tilladelsen

bortfalder- såfremt

jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

§

inden 3 år-,

50, jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages

til Naturklagenævnet

København Ø) af bl.a.

38 B, 2100

den ikke er udnyttet

ansøgeren

(adr. Vermundsgade

og for-skellige myndigheder-.

KLagefr-isten er 4 uger fr-a den dag afgør-elsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.
forlænges

Hvis klagefr-isten udløber

fristen til den:følgende

Klage indgives skriftligt
Tilladelser
Rettidig

klagem~~'
~~ne~M~unk

50020 Panzano

ti;

Italien

...

~ ~

Via S. Leolino 45

til fr-edningsnævnet.
fØr- klagefristen

er udlØbet.

vir-kning for- den påklagede afgørelse,

den bestemmer

Fr. Eva Paglione

hverdag.

må ikke udnyttes

klage har opsættende

en lør-dag eller- helligdag

an~

/J/~
Fle~

//ffr

'

~ørgensen

med-

,

FREDNINGSNÆVNET
.VESl'SJÆUANOS
Ai.iT

*

;t~

Civildommeren i Næstved

REu. \~R. ~7-3,00

jC-'~~':
•

."

w.:<.2'.1- ,,,,:.: • '\

~.l""

I"::

•

o"

.'

Dato:

-

30. sept. 1994

Sags nr.:

F. 58/1994

Ved skrivelse indgået den 6/9 1994 har kommunen for
Torben Bjerregaard

kristensen

ansøgt

om næ~nets til~adelse

relse af carport med udhus på matr. nr. 4
Ejendommen

er omfattet

11 Ordrup

af deklaration

ejeren
til opfØ-

by, Fårevejle.

om fredning tinglyst

den 7/4 1943.
I deklarationen

er bl.a. i pkt. VII anført:
I

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"

Jorder maa opføres
"

forinden

bygningstegninger

ret forelagt

Naturklagenævnet

I ansøgningen
" Træværk:

med angivelse

væ-

af udvendige farver har

og er godkendt

af dette".

er om farver anført:

Musegrå med sorte vindskeder

Tag:

Sort eternit 86".

Nævnets af~ørelse.
Idet det ansøgte ikke findes,
..

mål, meddeles

det, at nævnet i medfør

stk. 1 tillader
ensstemmeise

opførelse af carport

med den fremsendte

Tilladelsen

::: a UJ~
~~.

:>!'-

bortfalder

~ ~ ~ j,f. naturbeskyttelseslovens
- aq
o ,~.
:f

'Y} ~

Afgørelsen

~ ....Z et

'"
~~.
.t:. ~ gåde
....

~

I

en

at stride mod fredningens

for-

§ 50,

af naturbeskyttelseslovens

og udhus i de angivne farver i over-

tegning.
såfremt

inden 3 år,

den ikke er udnyttet

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

kan påklages

til Naturklagenævnet

(adr. Vermunds-

'"1

38 B., 2100

K'øbenhavn Ø) af bl.a. ansøgeren·~..~jeren(og

forskelli-

e"'I"

Q ~ge
O et

myndigheder.

K~agefristen

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er med-

..... tii"

~ ~delt

den pågældende

klageberetttigede.

lørdag eller helligdag
Skomagerrækken
4700 Næstved

3

forlænegs

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

Hvis klage fristen udlØber

fristen

er

til den følgende hverdag.

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

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

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre~~myndigheden~~~~t.

t:

~U~~C

/.4'k

B. ifeergaard

Kopi af kendelsen er sendt til:
Torben Bjerregaard Kristensen, LØvenborg Alle 26, 4420
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540

Regstrup

Fårevejle

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

•

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

Dragsholm kom~une
Teknisk forvaltning
4540

Fårevejle

København

Sorø

ø

.,

'Id
C,IVIOmmeren

....
"'''''.

-

....
b

......

z:-n.....
-_......
/~~

.I Næs tv e d /- ,-

Irft B

MOdtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

NI"'PTOllltrf'l

lO ~

r ;,,~
fT'h

ft\ $C U.

28 OKT.1994

Dato:

Henning

indgået

Felix Nielsen

ansøgt

en udestue

om nævnets

til det eksisterende

by, Fårevejle.
tinglyst

den 5/10 1994 har kommunen

Ejendommen

tilladelse

sommerhus

er omfattet

~'3 .ae

~\15\.

27. oktober

for ejeren

til opførelse

på matr. nr. 4

af deklaration

1994

F. 65/1994

Sags nr.:

Ved skrivelse

~

af

11 Ordrup

om fredning

den 7/4 1943.
Ifølge

deklarationen

" Ingen bygning
forinden

paa nogen

med angivelse

Naturfredningsnævnet

Det fremgår

VII bl.a. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

været forelagt

er der i kapitel

Jorder

af udvendige

og er godkendt

af ansøgninge~,

at bygge~iet

maa opføres
farver har

af dette".
vil få følgende

far-

vel':
" Eksist.

facade~

Eksist.
Mindre
Nævnets

mørkebrunt

og nyt tag grønt
bygningsdele:

hvide - som eksist."

af~ørelse.
Idet den ansøgte

med den tinglyste

farver

udestue

fredning

1

i overensstemmelse

Tilladelsen

ikke findes at stride mod formålet

meddeles

§ 50, stk.

beskyttelseslovens
angivne

tagpap

bortfalder

det, at nævnet

tillader

opførelse

med de fremsendte
såfremt

i medfør

af byggeriet

den ikke er udnyttet

§ 59, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen

til Naturklagenævnet

38 B, 2100
l:t

København

11)/- (1012 ...'

Skomagerrækken
4700 Næstved

t-) C,

3

Ø) af bl.a. ansøgeren

med de

tegninger.

jvf. naturbeskyttelseslovens

kan påklages

af natur-

inden 3 år,

(adr. Vermundsgade

ejeren~bglfo~ske~11~,~mYD~
-,

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

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 1010
kl. 9.00-12.00

-_o

digheder.

KLagefristen

den pågældende

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettigede.

eller helligdag

forlænges fristen

Klage indgives skriftligt
Tilladelser
Rettidig

Hvis klagefristen

udlØber en lørdag

til den følgende hverdag.
til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes

klage har opsættende

er meddelt

før klagefristen

virkning

er udløbet.

for den påklagede afgørelse

medmindre klagemyndigehden b~~~.

r~
t:t'et:::tr

F~~

Kopi af kendelsen

er sendt til:

3, 2650

Henning Felix Nielsen, Beringgårdsvej
Dragsholm
Danmarks

kommune, teknisk forvaltning,
Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Dragsholm

kommune

Teknisk forvaltning
4540

Fårevejle

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Alleen

4540

Fårevejle

2, 1165

53, 2100

15, 4180

Hvidovre

KØbenhavn

København

Sorø

ø

K

.,

Skov- og

i Næstved

Civildommeren

3 NOV. 1994
2. nov.

Dato:

F. 57/ 1994

Sags nr.:

Ved skrivelse
Aksel Bjødstrup

indgået

den 29/8 1994 har kommunen

ansøgt om nævnets

tilladelse

for ejeren

til opførelse

på ialt ca. 80 ma til det eksisterende

bygninger

1994

sommerhus

af tilpå matr.

nr. 8 t Ordrup by, Fårevejle.
i Vestsjællands

Sagen har været til udtalelse

Amtskommune,

der den 21/9 1994 har bemærket:
" Ejendommen

ligger i et udbygget

drup Næs, jf. vedlagte
ration

tinglyst

byggelse

sommerhusområde

kortudsnit,

den 17. april

på vestsiden

og er omfattet

af fredningsdekla-

1935 og 5. december

kun må ske efter tegninger,

af Or-

1953, hvorefter

der forud er godkendt

be-

af fred-

ningsnævnet.
Endvidere

er ejendommen

delvis

strandbeskyttelseslinie,

tt

kanten

omfattet

der, på stedet

af skrænten mod Sejerøbugten.

gerne ligge~ landværts

af naturbeskyttelseslovens
er fastsat til 50 m fra over-

Såvel sommerhuset

som tilbygnin-

linien,

hvorefter

amts~ådets:tilladelse~±kke

der indeholder

udvidelse

af stue, soveværelse,

er

nødvendig.
Tilbygningerne,
og baderum

påtænkes udført i tilsvarende

eksisterende

-'

sommerhus-ydervægge

ket hvid, stern, vinduer
Statsministeriet
det oprindelige

med træbeklædning

og farver som det
1 på 2 i farven

og døre er blå og tagdækningen

har den 4. juni
sommerhus

materialer

1955 meddelt

i henhold

tilladelse

til tegninger

efter huset skulle opfØres med udvendig

køkken

er sort tagpap.
til at opføre

og beskrivelse,

hvor-

i mørkebrun

farve

træ beklædning

og taget beklædes med gråt tagpap.
Skomagerrækken
4700 Næstved

3

Telefon: 53 72 06 62

Fogedretten

Telefax: 53 72 08 63
Giro:
2 05 26 95

Telefon: 53 73 80 73

bræk-

TIngbogsoplysninger
Telefon: 53 731010

kl. 9.00 -12.00

Fredningsnævnet:for

Vestsjællands

den 11. maj 1973 godkendt,

Amts nordlige

at der foretages

huset med udvendig træbeklædning

fredningskreds

en udvidelse

i mørkebrun

har

af sommer-

farve og taget beklædt

med gråt tagpap.
Landskabsafdelingen

finder, at sommerhuse

syner meget kraftigt i terrænet

og vil derfor anbefale,

delse til opførelse af tilbygningerne
på hele bebyggelsen
ministeriets
Nævnets

•

i hvide og lyse grå farver

gives en mørkere

at en godken-

gøres betinget af, at ydervæggene
farve i overensstemmelse

med stats-

tidligere bestemmelser".

afgørelse.
Idet de ansøgte tilbygninger

med de den 17/4 1935 og den 5/12
når nedennævnte

betingelser

ikke findes at stride mod formålet

1953 tinglyste

om farver

efterleves

net i medfør af naturbeskyttelseslovens
af tilbygninger
af, at ~

i overensstemmelse

bebyggelsen

males

fredningsdeklarationer,
, meddeles

§ 50, stk. 1 tillader

med de fremsendte

i farver

det, at næv-

tegninger

opførelse
betinget

som beskrevet af Statsministeri-

et den 4/6 1955.
Tilladelsen

bortfalder

jvf. naturbeskyttelseslovens

•

Afgørelsen

38

B,

2100

digheder.
pågældende
helligdag

såfremt

til Naturklagenævnet

København Ø) af bl.a.

ansøgeren,

er 4 uger

klageberettigede.
forlænges fristen

Rettidig

Hvis klagefristen
til den følgende

mindre

klagemyndigehden

virkning

bestemmer

myn-

er meddelt

udløber en lørdag

den

eller

hverdag.

før klagefristen

Y

,,;{Æk

er udlØbet.

for den påklagede

andet.

~4~_

.(

ejeren og forskellige

til fredningsnævnet.

kan ikke udnyttes

klage har opsættende

(adr. Vermundsgade

fra den dag afgørelsen

Klage indgives skriftligt
Tilladelser

3 år,

inden

§ 50, jvf. § 66 stk. 2.

kan påklages

Klagefristen

den ikke er udnyttet

l. Ne6~

afgørelse,

med-

- FREDNINGSNÆVNET

I=ORVES1'SJÆLU\NDS AMT

*

Civildommeren i Næstved

x

Dato:

Sags nr.:

Ved skrivelse
Ove Gerhard Andersen

indgået

ansøgt om nævnets tilladelse
Ordrup by, Fårevejle.

Ejendommen

af deklaration

er omfattet

den 7/4 1943. I deklarationen

af et

er bl.a. i pkt. VII anfØrt:

med angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

Jorder maa opføres for-

af udvendige

og er godkendt

Om farver på gæstehus
" Tag: Naturgrønt

til opførelse

om fredning tinglyst

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
inden bygnings tegninger

F. 74 /1994

den 28/10 1994 har kommunen for ejeren

gæstehus på matr. nr. 4 ~
'~

10. nov. 1994

farver har været

af dette".

er i ansØgningen

anført:

tagpap

Væg samt mindre bygningsdele:

MØrkebrun".

Nævnets a~gørelse.

ti

Idet opfØrelse
den tinglyste
telseslovens

af gæstehuset
fredning

§

ikke findes at stride mod formålet med

meddeles

det, at nævnet i medfØr af naturbeskyt-

50, stk.1 tillader opførelse af det ansøgte byggeri med

de angivne farver i overensstemmelse

med de fremsendte

tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
» ~ Cf)~
; ~ ~~.
$Vf. naturbeskyttelseslovens
§ 50, jvf. § 66, stk. 2.
- o .....
.9 tJ crq e.
AfgØrelsen kan påklages til Naturklagenævnet
(adr. Vermundsgade
.n ..... Z ~

~~1
"

~ ::!.

~ [ ~8 B, 2100

København

~ ~ digheder.KLagefristen

O ro
ffi- pågældende

e,~helligdag
-

Skomagerrækken
4700 Næstved

Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og fqrskel1ige myner 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettigede.
forlænges
3

Hvis klagefristen

fristen til den følgende

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

er meddelt den

udløber en lørdag eller
hverdag.

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 7310 10
kl. 9.00-12.00

Klage indgives skriftligt
Tilladelser
Rettidig

må ikke udnyttes

bestemmer

/

~L-QlA:C

.t

Kopi af kendelsen

/

Vestervang 24, 4520

teknisk forvaltning,

og Naturstyrelsen,

Dragsholm

kommune

Teknisk forvaltning
4540

e

\

Fårevejle

Svinninge

4540

NØrregade

Haraldsgade

Amtskommune,

•

andet.

Brik ~: Neergaard

Danmarks Naturfredningsforening,

Vestsjællands

for den påklagede afgørelse

er sendt til:

Ove Gerhard Andersen,
kommune,

er udlØbet.

91i~

L

Felone Mu~~~

rtt Skov-

før klagefristen

klage har opsættende virkning

mindre klagemyndigheden

Dragsholm

til fredningsnævnet.

53,

Fårevejle

2, 1165

2100

Alleen 15, 4180

København K

KØbenhavn

Sorø

ø

med-

BJNINGSNJEVNET
AMT

eo... VESTSJÆllANDS

10. nov. 1994

Dato:

Sags nr.:

Ved skrivelse

indgået den 5/10 1994 har kommunen

Bent Freddie Petersen
af sommerhus

66/1994

for ejeren

ansøgt om nævnets godkertdelse:åf opsætningen

samt udhus på matr. nr. 4 ~

Ejendommen

F.

er omfattet

Ordrup

af deklaration

om fredning tinglyst

er bl.a. i pkt. VII anført:

den 7/4 1943. I deklarationen

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
inden bygningstegninger

med angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

by, Fårevejle.

af udvendige

og_er godkendt

Om farver på bygningerne

Jorder maa opføres forfarver har været

af dette".

er i ansøgningen

anført:

" Facader: Dodenkop
Mindre bygningsdele

samt tag: Sort".

Nævnets afgørelse.
Idet opfØrelsen
med den tinglyste

af byggeriet

fredning

skyttelseslovens

meddeles

ikke findes at stride mod formålet
det, at nævnet i medfør af naturbe-

§ 50, stk. 1 godkender

opførelse

hus med farver som ansøgt og i overensstemmelse
1>

(fJ.

~

af sommerhus

samt ud-

med de fremsendte

teg-

:::;pinger.

A::1
~:::.:
~
;"" o
~.

~~ 1 å

.$J -

-

o ....

0'Cl

Afgørelsen

t:l

~ ~ Z~8 B, 2100

....

'"
:;.

.....

.

-- C ~igheder.
~
t

O

~
~
~

ro

pågældende

~ [ helligdag

e

Skomagerrækken
4700 Næstved

kan påklages

København
Klagefristen

Ø) af bl.a. ansøgeren,

3

ejeren og forskellige

fristen

Hvis klagefristen
til den følgende

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53 72 08 63
Giro:

(adr. Vermundsgade

er 4 uger fra den dag afgørelsen

klageberettigede.
forlænges

til Naturklagenævnet

2 05 26 95

udløber

er meddelt den
en lørdag eller

hverdag.

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

myn-

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 7310 10
kl. 9.00 -12.00

Klage indgives skriftligt
Tilladelser
Rettidig
medmindre

klagemyndigheden

~HcZLAVk
Kopi af kendelsen
Bent Freddie
Dragsholm
Danmarks

kan ikke udnyttes

klage har opsættende

Felone MunlC.6(

bestemmer

Teknisk forvaltning
Fårevejle

andet.

116, 3. th., 2860

teknisk forvaltning,

Alleen

4540

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

kommune

for den påklagede afgørelse

er sendt til:

Naturfredningsfcrening,

Vestsjællands

4540

virkning

Petersen, HØje Gladsaxe

kommune,

før udløbet af klagefristen.

7~ard

Skov- og Naturstyrelsen,

Dragsholm

til fredningsnævnet

Fårevejle

2, 1165

53, 2100

15, 4180

SØborg

København

København

Sorø

ø

K

MEDNINGSNÆVNET
'OAVES1SJÆUANDS AMT

*

l'.'

Civildommeren i Næstved

REG. NR. ~73.ro
Dato:

1O. nov . 1994

Sags nr.:

Ved sk~ivelse
Kuhlmann

indgået den 26/10

La~sen ansøgt om nævnets

bygning til somme~huset
Ejendommen

e

F. 77/1994

1994 ha~ kommunen fo~ eje~en

tilladelse

på mat~. n~. 4 ~

til opfø~else af en til-

O~d~up by, Få~evejle.

e~ omfattet af dekla~ation

om f~edning tinglyst

den 7/4 1943.
I dekla~ationen
" Ingen bygning

e~ bl.a. i pkt. VII anfø~t:

paa nogen del af qNæsgå~dens~

inden bygningstegninge~

med angivelse

~elagt Natu~f~edningsnævnet

af udvendige

og e~ godkendt

Om fa~ve~ på tilbygningen

Jo~de~ maa opfø~es

fo~-

fa~ve~ ha~ væ~et

fo-

af dette".

e~ i ansøgningen

anfø~t:

" Facaden og mind~e bygningsdele:
T~ykimp~ægne~et

g~øn

Tag: Mokka B7-plade~".

e

Nævnets af.~ø~else.
Idet opfø~elsen

af tilbygningen

ikke findes at st~ide mod fo~-

målet med den tinglyste f~edning meddeles
~ ~ æ~tu~beSkyttelseslovens

§ 50, stk.

det, at nævnet i medfø~

1 tillade~

opfø~else af det ansøgte

~ ~ ~ ~
~ ID ~
:'ZIg'

af

ovgge~i med de angivne fa~ve~ i ove~ensstemmelse

med de f~emsendte

teg-

n li,..,
~&inge~.

-

;;

~

I

O ....

~ ~
~
~ ~

....

Q ~jvf.

9-~

tv

e

Tilladelsen

bo~tfalde~

såf~emt

den ikke e~ udnyttet inden 3

UJ

§

natu~beskyttelseslovens
Afgø~elsen

38 B, 2100

Skomagerrækken
4700 Næstved

kan påklages

København

hede~. Klagef~isten
3

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Ø)

til Natu~klagenævnet

af bl.a. ansøge~en

eje~er. og fo~skellig~'myndig-

e~ 4 uge~ f~a den dag afgørelsen
Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53 72 08 63
Giro:
2 05 26 95

(ad~. Ve~mundsgade

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

e~ meddelt den påTingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00

gældende klageberettigede.
helligdag

forlænegs

Hvis klagefristen

fristen til den følgende

Klage indgives skriftligt
Tilladelser

før klagefristen

virkning

medmind~e klagemyndigeh~~~

t

/Erik

hverdag.

til fredningsnævnet.

må ikke udnyttes

Rettidig klage fuar opsættende

Felone Munt:

udløber en lørdag eller

er udlØbet.

for den påklagede afgØrelse~
andet.

~B~ Neergaard

~M<-~c(
Kopi af kendelsen
Kuhlmann
Dragsholm
Danmarks

er sendt til:

Larsen, Amosevej 41, 4450
kommune,

teknisk forvaltning,

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Dragsholm

tt

Teknisk forvaltning
4540

Fårevejle

Alleen

4540

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

kommune

Jyderup
Fårevejle

2, 1165

53, 2100

15, 4180

København

København

Sorø

ø

K

,aturstyrelsen

.

FREDNINGSNÆVNET
s:oR VESTSJÆLLANDS AMT

*

Civildommeren

i Næstved

Dato:

1O. nov. 1994

Sags nr.:

den 5/10 1994 har kommunen for ejeren

Ved skrivelse indgået

Anne Dorit Nielsen ansøgt om nævnets
en overdækket

F. 67 / 19 9 4

terrasse til beboelse

tilladelse

til inddragelse

i sommerhuset

af

på matr. nr. 4 ~

Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen
den 7/4

1943.

af deklaration

I deklarationens

" Ingen bygning
forinden

er omfattet

pkt. VII er bl.a. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

bygnings tegninger med angivelse

ret forelagt

Naturf~e4ningsnævnet

I ansøgningen
" Facade:

om fredning tinglyst

af udvendige

er godkendt

og

er om farver

Jorder maa opføres,
farver har væ-

af dette".

anført:

mørkeblå - som eksist.

Tag: sort tagpap - som eksist.
Mindre
Nævnets

bygningsdele:

lyseblå

- som eksist."

afgørelse.
o"

Idet det ansøgte byggeri
med den tinglyste
> ~

ikke findes at stride mod formålet

fredning meddeles

æ~skyttelseslovens

§

50, stk.

1

det, at nævnet i medfør af natur-

tillader

terrassen

inddraget

til bebo-

t! ~ ~~.

~ ~ ~ ilse med farver som angivet i overensstemmelse
- o ....
~ fJ ~Z&'nger.
-

l1:i
-~.,
(b"
c:-t-

~~M-

,

Tilladelsen

bortfalder

fremsendte

teg-

den ikke er udnyttet inden 3 år,

CIJ

O ~

jvf. naturbeskyttelseslovens

O ~

Afgørelsen

_ro

såfremt

med de

4t ~

§

kan påklages

gade 38 B, 2100

København

ge myndigheder.

Klagefristen

c.. Skocnagerrækken
.
4700 Næstved

3

Ø)

?

n"

?R

§

66, stk. 2.

til Naturklagenævnet
af bl.a. ansøgeren,

(adr. Vermundsejeren og forskelli-

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53 72 08 63
~lrn'

50, jvf.

q"

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

er med-

TingbogsoplysnInger
Telefon: 53 73 10 10
kl Q

nn -1? nn

tt)

delt den pågældende

klageberettigede.

Hvis klagefristen

dag.eller

forlænges

til den følgende hverdag.

helligdag

fristen

Klage indgives skriftligt
Tilladelser

mindre klagemyndigehden

Felone Mun~

til fredningsnævnet.

kan ikke udnyttes

Rettidig klage har opsættende

før klage fristen er udløbet.

virkning

bestemmer

for den påklagede

~wfh,(U~

~~erup

~~crr::
er sendt til:

Anne Dorit Nielsen, Næsgårdsvej
Dragsholm

kommune, teknisk

Skov- og Naturstyrelsen,

Dragsholm

Amtskommune,

kommune

Teknisk forvaltning
4540

Fårevejle

124, 4540

forvaltning,

Danmarks Naturfredningsforening,

Vestsjællands

afgørelse

andet.

~

Kopi af kendelsen

udløber en lør-

Alleen

4540

Nørregade

Haraldsgade

Fårevejle
Fårevejle

2, 1165

53, 2100

15, 4180

København

København

Sorø

ø

K

med-

Skov-

~~eerQaaro

FREDNINGSNÆVNET

:l;lodtaget l
Skov- og Naturstyrersen

for

2

Vestsjællands Amt
Skomagerrækken

.4,

Næstved, den 23. februar 1995

F. 1/1995

Ved ansøgning indgået den 6/1 1995 har kommunen for ejeren Ole
Modin anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til stue- og
udhus på matr. nr. 4 ep Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4

1943.
er bl.a. i pkt. VII anført:

I deklarationen

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
bygningstegninger

jorder maa opføres forinden

med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturog er godkendt af dette".

Af sagen fremgår af farver på tilbygningen:
Vægge: Malet lysegrå som eksisterende
Tag:

Sort tagpap som eksisterende

Vinduer/dør/sternbrædder:

Malet hvide som eksisterende.

Nævnets afqørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens formål,
meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 tilla-

der opførelse af tilbygningen med de angivne farver i overensstemmelse

med

de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.
kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

38 8,

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.

, I ,.I'-uurstyreJ.i3t::n

~"I~~;~V- o(;i.~
Ci/

g "Jr::

~t3.00

Tlf. 53 72 06 62

fredningsnævnet

v. 1Ivt')

3

4700 Næstved

•

i:Ci,l

I '-

/

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
klage myndigheden bestemmer andet.

Cc.!
~~ 11~~cL
Felone Munk

~'/~/'
,,/

lE

ik 8.

~er

ard

i -Kopi af kendelsen er sendt til:
Ole Modin, Adelers Alle 23, 4540 Fårevejle
•

Dragsholm kommune, teknisk forvaltning,
Danmarks Naturfredningsforening,

4540

Fårevejle

Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade

53, 2100

København

ø

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk forenings lokalkomite v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle

Modtaqet J
INDGAET !ROV'- og Na.tursryre~

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands

Amt

Skomagerrækken

3

- 1 MRS. 1995

- 3 MAR. 1995

4700 Næstved
Tlf. 53

Civilretten

72 06 62

i Næslvad

Næstved, den 2 • marts 1995

J. nr. F. 6/1995

•

Ved skrivelse indgået den 24/1 1995 har kommunen for ejeren Kell
R. Rasmussen ansøgt om nævnets tilladelse til opføreJsellovJiggøreJse af udhus på matr. nr. 4 ve Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4
1943. I deklarationens

pkt. VII er anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
bygningstegninger

Jorder maa opføres forinden

med angivelse af udvendige farver har været forelagt Natur-

klagenævnet og er godkendt af dette".
Natur og Miljø har den 6/2 1995 meddelt

Vestsjællands Amtskommune,

tilladelse i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 65, stk. 3 til det ansøgte. Under

"redegørelse" har amtet nærmere anført:
" De har søgt om tilladelse til et redskabsrum

på 10m2 som tilbygning til eksiste-

rende udhus på 15 m2 og i samme stil som dette - ydervægge og yderdør i trykimprægneret grøn farve og vindskeder,

udhæng, stem samt vinduer i stengrå far-

ve. Taget i sort etemit.
Amtet har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at ejendommen ligger i udbygget område, adskilt fra gravhøjen af NæsQyvej. Videre at der er tale om en mindre
tilbygning i samme stil".

Nævnets afqørelse:
Idet det ansøgte

byggeri

med de angivne farver ikke findes

at være

i strid med fredningsdeklarationens
formål meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tilladelse til udhuset med redskabsrum som
ansøgt.
_
Miljøministeriet
,W) Skov- cg Naturstyrelsen
J.nr. SN \
Akt. nr.
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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, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af afgørelsen sendes 'til:
Kell R. Rasmussen, GI. Køge Landevej 268, 2. A., 2650 Hvid
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning,
Danmarks Naturfredningsforening,

re

4540 Fårevejle

Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade

53, 2100 København Ø

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forenings lokalkomite v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted.

Dragsholm kommune

•

Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands

Amt

Skomagerrækken

3

INDGÅET

'- 3 APR. 1995

4700 Næstved
Tlf. 53 72 06 62

Civilretten

Næstved, den 7. marts 1995

~

I

,\~æstved

13 .00

J. nr. F. 12/1995

•

Ved skrivelse indgået den 7/3 1995 har kommunen for ejeren Kamma
Pedersen ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning af gammelt sommerhus
samt opførelse af nyt på ca. 69 m2 på matr. nr. 4 gh Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationen

er bl.a. i pkt. VII anført:

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
ningstegninger

Jorder maa opføres forinden byg-

med angivelse af udvendige farver har været forelagtNaturfred-

ningsnævnet og er godkendt af dette".

"Af ansøgningen

fremgår

følgende

om farver:

Bindingsværk og dør: sort
Vinduer: grå-lys.
Murværk: rød teglsten evt. kalket oggergul antik.
Tag: rød vingetegl.

Nævnets afqørelse:
Idet nævnet ikke finder at det ansøgte strider mod fredningens
meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
ning for det ældre hus der nedrives, tillader

formål

§ 50, stk. 1, til erstat-

det nye hus opført i materialer og far-

ver som ansøgt.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet
2100 København 0) af bl.a. ansøgeren
er 4 uger fra den dag, afgørelsen

(adr. Vermundsgade

og forskellige myndigehder.

38 B,

Klagefristen

er meddelt den pågældende klageberettigede.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
l .~~
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Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
TIlladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettdig klage har opsættende virlning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigehden bestemmer andet.
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Kopi af afgørelsen sendes til:
Kamma Pedersen, Wessels Have 16, 4300 Holbæk

•

Dragsholm kommune, teknisk forvaltning,
Danmarks Naturfredningsforening,

4540 Fårevejle

Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade

53, 2100 København

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle
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FREDNINGSNÆVNET
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Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Amt

Skomagerrækken
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4700 Næstved
Tlf. 53

72 06 62
Næstved. den 19. april 1995

J. nr. F. 9/1995

Ved skrivelse indgået den 14/3 1995 har kommunen for ejeren John
Svend Hansen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til det
eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 ly Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4

1943.
I deklarationen

er bl.a. i pkt. VII anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
bygningstegninger
fredningsnævnet

Jorder maa opføres forinden

med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturog er godkendt af dette".

I ansøgning er om farver anført:
Tag: Sort tagpap
Væg: Sort
Mindre bygningsdele:

Hvide.

Nævnets afqørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den
tinglyste fredningsdekl/aration

meddeles det, at nævnet i medfør af natllrbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af tilbygningen med de angivne farver
i overensstemmelse

med de fremsendte tegninger.

Til/adelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. natllrbeskyttelseslovens

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermllndsgade

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

klage-

berettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag el/er helligdag, forlænges fristen til
den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

1;1.11
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/

Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse medmindre
klagemyndigheden

<:lL O;

bestemmer andet.
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Erik 8. Neer aa

Kopi af afgørelsen sendes til:
John Sven Hansen, Hvidovre Enghavevej 15, 2650 Hvidovre
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforeningen,
Skov- og Naturstyereisen,

Nørregade 2, 1165 København K

Haraldsgade 53, 2100 København

Vestsjællands Amtskommune,

Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning

4540 Fårevejle
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt
Skomagerrækken 3

4700 Næstved
Tlf. 53 72 06 62

Næstved, den 10. april 1995

J. nr. F. 7/1995

•

Ved ansøgning indgået den 2/3 1995 har kommunen for ejeren
Johnna Yrsa Pedersen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en
tilbygning til sommerhuset på matr. nr. 4 ei Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den
7/4 1943.
I deklarationen er bl.a. i pkt. VII anført:
" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
bygningstegninger
fredningsnævnet

med angivelse af udvendige

Jorder maa opføres forinden
farver har været forelagt Natur-

og er godkendt af dette".

Af ansøgningen fremgår om farver:
Tag: sort asfaltpap
Facader: sort blokhusbrædder

•

Stern/vinduer/døre:

hvide .

Nævnets afqørelse.
Idet opførelse af den ansøgte tilbygning ikke findes at stride mod fredningens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
stk. 1 tillader opførelse af tilbygningen

§ 50,

med de angivne farver, efter de fremsendte

tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt qen ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet
2100 København 0) af bl.a. ansøgeren,
fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen

(adr. Vermundsgade

38 8,

ejeren og forskellige myndigheder. KJageer meddelt den pågældende klageberet-

tigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
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••
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.

/-Kopi af afgørelsen sendes til:
Johnna Yrsa Pedersen, Munkholmvej 59, 4300 Holbæk
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle

•

Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Natursstyrelsen,
Vestsjællands

Haraldsgade 53, 2100 København

Amtskommune,

Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted.

DragshoJm kommune
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands

Amt

Skomagerrækken

3

4700 Næstved
Tlf. 53

72 06 62
Næstved, den 22. maj 1995

~
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J. nr. F. 13/1995

Ved skrivelse indgået den 24/3 1995 har kommunen for ejeren Richard Sørensen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på
44,7 m2 til det eksisterende sommerhus på 55,2 m2 beliggende på matr. nr.
4 ay Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4
1943. I deklarationens

pkt. VII er bl.a. anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
bygningstegninger
fredningsnævnet

Jorder maa opføres forinden

med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturog er godkendt af dette".

Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, der den 26/4
1995 har bemærket:
" Ejendommen ligger i et udbygget sommerhusområde

ca. 1 km nordvest for Or-

drup, jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet af fredningsdeklaration
•

tinglyst den 7.

april 1943, hvorefter bebyggelse kun må ske efter tegninger, der forud er godkendt
af fredningsnævnet.

..

Endvidere er ejendommen delvis omfattet af naturbeskyttelseslovens

strandbeskyt-

telseslinie, der på stedet er fastsat til 50 m fra overkanten af skrænten mod Sejerøbugten. Såvel sommerhuset som tilbygningen

ligger landværts linien, hvorefter

amtsrådets tilladelse ikke er nødvendig.
Tilbygningen, der indeholder udvidelse af stue, kamre og badeværelse, påtænkes
udført med ydervægge med teak-brun træbeklædning,
er i farven grøn-umbra og tagdækningen

vinduer, døre og vindskeder

er grå tagpap.

Amtet finder herefter intet at bemærke til opførelse af tilbygningen

som ansøgt, der

ikke vil medføre landskabeligt uheldige forhold".

le

Nævnets afqørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den ting-

(

lyste fredningsdeklaration
naturbeskyttelseslovens

meddeles det, at nævnet i medfør af

§ 50, stk. 1 tillader opførelse af tilbygningen med de an-

givne farver i overensstemmelse

med de fremsendte tegninger.

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

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

38 B,

2100 København 0) 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 ma ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
•

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

~mYQdigheden

bestemmer andet.
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Dragsholm kommuine
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands

Amt

Skomagerrækken

3

4700

.,~ ,-

Næstved

Tlf. 53 72 06 62
Næstved, den 22. maj 1995

J. nr. F. 10/1995

Ved skrivelse indgået den 16/3 1995 har kommunen for ejeren Christian Stangegaard ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en garagebygning
på ca. 28 m2 på matr. nr. 8 k Ordrup by, Fårevejle.
Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amtskommune,

der

den 26/4 1995 har bemærket:
" Ejendommen ligger i et udbygget sommerhusområde

på nordsiden af Ordrup

Næs, jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet af fredningsdeklaration
april 1935 og 5. december 1953. Ifølge deklarationen
opføres een beboelsesejendom

tinglyst den 17.

må der på hver grund kun

og ingen bygning må opføres på grunden forin-

den tegning til denne er godkendt af fredningsnævnet.
Endvidere er ejendommen delvis omfattet af naturbeskyttelseslavens
skyttelseslinie,

der på stedet er 100 m fra den sammenhængende

begyndelse, samt af 100 m beskyttelseslinien
beliggende på naboejendommen

strandbe-

landvegetations

omkring en gravhøj (reg. nr. 2922: 1)

syd for Næsvej matr. nr. 8 c smst.

Sommerhuset og garagen respekterer strandbeskyttelseslinien,

men ligger i en af- ~

stand på ca. 60-70 m fra gravhøjen, hvorefter opførelse af garagen også kræver
amtsrådets tilladelse".
Vestsjællands Amtskommune
medfør af naturbeskyttelseslavens

har den 27/4 1995 meddelt tilladelse i

§ 65, stk. 3 til det ansøgte projekt.

Der fremgår følgende om farver i ansøgningen:
Facader/port:

Saltgrøn

Stem:

grøn Umbra

Vinduer:

hvidew

Tag:

grå eternit

Nævnets afqørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med de

/

•

tinglyste deklarationer meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af den ansøgte bygning til garageformålet
med de angivne farver i overensstemmelse

med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 å"r, jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet
388,2100

(adr. Vermundsgade

København 0) 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, medmindre klagemyndigheden

bestemmer andet.
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Kopi af afgørelsen sendes til:
Christian Stangegaard, Jordhøjvej 12, 3550 Slangerup
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Naturstyrelsen,

Haraldsgade

Vestsjællands Amtskommune,

•

Nørregade 2, 1165 København K
53, 2100 København K

Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholm kommune
teknisk forvaltning
4540 Fårevejle

..

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands

Amt

Skomagerrækken

3

4700 Næstved
Tlf. 53 72 06 62
Næstved, den 22. maj 1995

J. nr. F. 29/1995

Ved skrivelse indgået den 21/4 1995 har kommunen for ejeren Bjørn
Brandt anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til det eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 vb Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationen

er i pkt. VII anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
ningstegninger
ningsnævnet

Jorder maa opføres forinden byg-

med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredog er godkendt af dette".

Om farver er i ansøgningen

anført:

Som eksisterende.
Tag: sort eternit.
Væg samt mindre bygningsdele:

brun træbeklædning.

Nævnets afqørelse.

..

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den
tinglyste deklaration om fredning, meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 tillader opførelse af tilbygningen i overensstemmel-

se med de fremsendte tegninger i farver som ovenfor angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

38 8,

2100 København 0) 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, medmindre
klagemyndigheden

r'

bestemmer andet.
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.' Erik B. iN'e~rgaard LLnnette

Dahlerup

Kopi af afgørelsen sendes til:
Bjørn Brandt c/o Carl Brandt, Fynsgade 8., 8000 Århus C
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Naturstyrelsen,

Nørregade 2, 1165 København K

Haraldsgade 53, 2100 København

Vestsjællands Amtskommune,

ø

Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12,4100

Ringsted.

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle
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4700 Næstved
Tlf. 63 72 06 62
Næstved, den 19. maj 1995

J. nr. F. 19/1995

•

Ved skrivelse indgået den 31/3 1995 har kommunen for ejeren Asger
Jensen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et sommerhus på matr. nr .
4 zy Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4
1943. I deklarationen er i pkt. VII anført:
" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
bygningstegninger
fredningsnævnet

Jorder maa opføres forinden

med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturog er godkendt af dette".

Om farver har E.S.K. Fritidshuse AIS i skrivelse af 20/4 1995 nærmere
anført:
1. Huset opføres i trykimprægnerede

beklædningsbrædder

sternbrædder ligeledes i trykimprægneret.

Det trykimprægnerede

over blive vedligeholdt med farveløs træbeskyttelse,

•

samt vindskeder og
træ vil frem-

således at der ikke ændres

på farverne .

2. Vinduer, døre, dragere og søjler males i modehvid. Farveprøve er vedlagt.

3. Taget udføres i antikbrune betontagsten.

Vestsjællands Amtskommune

Farve som vedlagte foto.

har i skrivelse indgået den 25/5 1995

bemærket:
" Ejendommen, der ligger i et sommerhusområde
berøres af naturbeskyttelseslovens

100

ca. 1,5 km nordvest for Ordrup,

m-beskyttelseslinie

omkring en gravhøj på

matr. nr. 12 r Ordrup by, Fårevejle, og omkring en gravhøj i skellet mellem matr. nr.
4 ah og 4 yø smst.
Ifølge amtets udmåling af beskyttelseslinierne

placeres sommerhuset mere end

100 m fra de omtalte gravhøje, således at amtsrådets tilladelse til opførelse af som-

/

_

merhuset ikke er nødvendig. Ejendommen

er imidlertid omfattet af deklaration ting-

lyst den 7. april 1943, hvorefter bebyggelse

kun må ske efter tegninger, der forud er

godkendt af fredningsnævnet.
Sommerhuset

udføres med facader af trykimpægnerede

med tagdækning

af antikbrune betontagsten.

beklædningsbrædder

og

Vinduer, døre, drager. partisøjler og

remme males i modehvid. Amtet har herefter intet at bemærke til opførelse af sommerhuset som ansøgt".

Nævnets afqørelse.
Idet opførelse af det ansøgte byggeri ikke findes, at stride mod formålet
med den tinglyste deklaration om fredning, meddeles det, at nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 tillader opførelse af sommerhuset i overens-

stemmelse med de fremsendte tegninger med de angivne farver.
Tilladelsen bortfaldersåfremt
beskyttelseslavens

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

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

38 B,

2100 København 0) af bl.a. ansøgeren 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
klagemyndigheden

Od

~~

bestemmer andet.
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Kopi af afgørelsen sendes til:
Asger Jensen, Grydemøllevej 4, 4470 Svebølle
E.B.K. Fritidshuse AlS, Kalundborgvej/Rensevej6,
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540
Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Fårevejle

Nørregade 2, 1165 København K

Haraldsgade 53, 2100

Amrskomnmune,

4200 Slagelse

Alleen 15,4180

København K
Sorø

Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12,4100

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning

Ringsted.

Skov- og~Naturstyrelsen
/'
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands

Amt

Skomagerrækken

3

4700 Næstved
Tlf. 53 72 06 62
Næstved, den 15. juni 1995

Sags nr. F. 33/1995

Ved skrivelse indgået den 15/5 1995 har kommunen for ejeren Jørgen
Kurt Andersen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus på

•

matr. nr. 4 fø Ordrup by, Fårevejle, der er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationen er bl.a. i pkt. VII anført:
"Ingen bygning paa nogen del af " Næsgaardens"

Jorder maa opføres forinden byg-

ningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette".
Om farver er i ansøgningen

anført:

Farve: Stolper vil blive holdt i brunlige naturfarver, mens beklædningen vil blive
holdt i svensk rød, der svarer til farverne på de eksisterende hus/skur. Tagpladerne
vil ligeledes blivp. som de eksisterende

i mørkegrå bølgeeternit.

I skrivelse af 18/5 1995 har Vestsjællands

Amt udtalt ikke at have bemærk-

ninger til opførelse af den ansøgte carport/udhus.

Nævnets afqørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte byggeri strider mod formålet med
den tinglyste fredningsdeklaration
skyttelseslovens

meddeles det, at nævnet i medfør af naturbe-

§ 50, stk. 1 tillader opførelse af den ansøgte carport med udhus

med de angivne farver i overensstemmelse

med de fremsendte tegninger, herunder

om byggeriets placering på grunden.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

38 B,

2100 København 0) af bl.a. ansøgeren,

ejeren og forskellige myndigheder.

Klage-

fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt den pågældende klageberetti-

de. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag .
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Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden

bestememr andet.

Kopi af afgørelsen sendes til:
Jørgen Kurt Andersen, C. L. Ibsens Vej 33,2820
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning,
•

Danmarks Naturfredningsforening,

4540 Fårevejle

Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
Vestsjællands Amtskommune,

Gentofte

53, 2100 København

Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle

ø
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Næstved, den 1. august 1995

J. nr. F.36/1995

•

Ved skrivelse indgået den 16/6 1995 har kommunen for ejeren Kjeld
Nielsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport og udhus på matr. nr.
4 xk Ordrup by, Fårevejle. Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning
tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationen

er bl.a. i pkt. VII anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
ningstegninger

Jorder maa opføres forinden byg-

med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfred-

ningsnævnet og er gOClkendt af dette".
Om farver er i ansøgningen anført:
Farver: Udvendigt træværk, stolper, sternbrædt : lysegrøn
Tagdækning:

lyse trapetzplader.

Formanden har besigtiget stedet den 1217 1995 og konstateret, at det an-

•

søgte projekt er opført .

Nævnets afqørelse.
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredning meddeles det., at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1

tillader opførelse af det ansøgte byggeri med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.
Nævnet må påtale, at byggeriet er udført før tilladelse er givet.

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

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

38 B,

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

Klage-

fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende

/

klageberet-

tigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes. før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klage myndigheden

bestemmer andet.
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Kopi af afgørelsen sendes til:
Kjeld Nielsen, Duevej 2. 4130 Viby Sj
•

Dragsholm kommune. teknisk forvaltning, 4540
Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Naturstyrelsen,

Vestsjællands Amtskommune,

Fårevejle

Nørregade 2, 1165 København K

Haraldsgade

53, 2100

København

Alkleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening ved/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Tekniisk forvaltning
4540 Fårevejle

•
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FREDNINGSNÆVNET

X

for Vestsjællands

Amt

Skomagerrækken

3

4700 Næstved
53 72 06 62

Tlf.

Næstved, den 1. august 1995

J. nr. F. 37/1995

•

Ved skrivelse indgået den 16/6 1995 har kommunen for ejeren Inge
Oygur ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med redskabsrum
på matr. nr. 8 bø Ordrup by, Fårevejle. Ejendommen er omfattet af deklaration
om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens

er bl.a. i pkt. VII anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
bygningstegninger
fredningsnævnet

Jorder maa opføres forinden

med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturog er godkendt af dette".

Om farver er i ansøgningen

anført:

Farver: Udvendigt træværk og stolper samt stembrædt: mellembrunt
Tagdækning udføres i PVC-trapetzplader

(lys moseeg)

der males sort.

Nævnets formand har den 12/7 1995 besigtiget ejendommen.

Nævnets afqørelse.
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 tilla-

der opførelse af det ansøgte byggeri med de angivne farver i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50. jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet
2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren.
fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen

(adr. Vermundsgade

38 8,

ejeren og forskellige myndigheder.

Klage-

er meddelt den pågældende

klageberetti-

gede. 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.
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Rettdiig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndi~heden

//:/)

'v~

er t;1

-

bestemmer and.et.

/J/

t;"-f.,.~

FeloneMunlC.il

/ >/,

,/rfk

//'

/'
;~1

'

75C'{,j/!/;~
B. N~ergaa;~

Kopi af kendelsen sendes til:

Annette

Dahlerup

~

Inge Oygur, c/o Riis Nielsen, Næsvej 6, 4540 Fårevejle
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,

Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade

53, 2100 København

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

•

Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholrn kommune
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle
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BøllingsveJ 8. Postbox 54. 4100 Ringsted.

Telefon 5361 2266. Telefax 53 61 22 16.

11.08.95

Girokonto 6 01 4887.

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Formandssuppleanten
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Vedr. F 38 C/1988 - Sag vedrørende
gm Ordrup By, FArevejle.
Denne

sag hører til de sager

Holbæk, der efter
sat behandling.

særlig

udlæg

af sti over matr.

fra det tidligere

bemyndigelse

nr. 4

fredningsnævn

er overgivet

i

mig til fort-

Af sagens akter fremgAr, at der den 9. december 1992 har været
afholdt et møde i retssalen pA civildommerkontoret
i Holbæk. Da
jeg ikke er bekendt med, om der tidligere har været udsendt
udskrift af nævnets forhandlingsprotokol
vedrørende mødet, vedlægges nu en sAdan udskrift.
Afsigelse af kendelse i sagen
ikke nu kunne ske, da nævnets
Til det anførte

er ikke senere sket og vil heller
virksomhed for længst er ophørt.

i forhandlingsprotokollen,

om opretholdelse

af

stiforbindelsen
over matr. nr. 8 ak Ordrup By, FArevejle,
findes dette spørgsmAl ikke at henhøre under nævnets kompetence.
Grundejerforeningen
Ordrup Næs og KArup Skov henvises til evt.
civilt søgsmAl om dette spørgsmål.

I~

Endvidere findes spørgsmAlet
om frihedshævd
for anlæggelse
af en
sti over matr. nr. 4 gm Ordrup efter III, sidste afsnit i fredningsdeklarationen,
tinglyst den 7. april 1943, ligeledes at burde
henvises til civil retssagsbehandling.
Tilbage

ses alene

en sti over matr.
ningsdeklarationens
'.'

\

"
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spørgsmålet,

om behovet

nr. 4 gm Ordrup i overensstemmelse
bestemmelse
herom.

'
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at restere
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for udlæg
med fred-

af

De berørte

lodsejere,

myndigheder

og foreninger

anmodes

herved

om inden 4 uger at meddele nævnet ved skriftlig henvendelse til
rettens kontor, om der nu findes behov for udlæg af den omhandlede sti over matr. nr. 4 gm.
Det tilføjes,

at såfremt

nogen

nu skulle

finde

behov

omhandlede stiudlæg, og dette derpå under egentlig
tages til følge af nævnet, er det min indstilling,

for det

nævnsbehandling
at nævnets

behandling herefter må udsættes på, at ejerne inden for en
passende frist indbringer
spørgsmålet
om frihedshævd
til
afgørelse ved civilretten.
Som det fremgår af ovenstående,
finder jeg ikke mulighed for at
et nyt fredningsnævn
afsiger kendelse i overensstemmelse
med det
anførte af det tidligere fredningsnævn
i forhandlingsprotokollen
den 9. september 1992.

•

Endvidere tilføjes, at jeg finder, at ændring af fredningsdeklarationens III, sidste afsnit's bestemmelse
om udlæg af sti, således at dette afsnit udgår, formentlig
er at anse som en videregående afvigelse fra en fredning, hvorfor nævnet ikke kan meddele dispensation
hertil i medfør af naturbeskyttelseslovens
§
50, stk. 1, men må foretage egentlig nævnsbehandling
jfr. § 50,
stk. 2 efter reglerne om gennemførelse
af fredningssager,
beskrevet i naturbeskyttelseslovens
kapitel 6. Herved bemærkes, at
alene de i § 33, stk. 3 nævnte institutioner,
der er berettiget
til rejsning

af en fredningssag,

kan rejse

spørgsmålet

over for

nævnet.
Genpart af nærværende
skrivelse tilsendes Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands
Amt, Dragsholm Kommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Grundejerforeningen
Ordrup Næs og Kårup Skov,
Foreningen Ordrup Næs Naturområde
og advokat Jens Gehl på vegne
ejerne

af matr.

nr. 4 gm, Marianne

o

---::::;~

Den

9/9

1992

nordlige

10.00

holdt

fredningskreds

amtsvalgte
Løn

kl.

medlem

Sørensen

4300

Holbæk.

Der

foretoges:

ved

Vagn

møde

Fredningsnævnet
formanden,

Lundegaard

i retssalen

for

dommer

og det

Vestsjællands

Ketty

Grutzmeier,

kommunalvalgte

sag

4 gm Ordrup

•

Følgende

Adv.

var

Jens

Hrs.

Rohde,

ejerne

og

LewIs.

af ejendommen,
formand

kasserer

Richard

Corinth,

Mogens

Berthelsen,

Preben

Birch,

for

og sekretær

formand

for

Vestsjællands

Dragsholm

grf.

Ordrup

Næs

og Kårup

Skov,

i grundejerforeningen,

foreningen

Ordrup

amtskommune

Næs

Naturområde,

og

kommune.

NaturfrednIngsforening

herunder

for

den

omhandlede

kun

ændres

lov,

var

indkaldt,

__

sti

over

=
Gnæsset

c.c

men

u

-'.

'~hvert

stilling

fra

ikke

mødt.

denne
fald

evt.

trafik,
siden

til
ejer

der
1940

udlægget

af 10/10

1984.

om udlæg

herom

kan

naturfredningsNævnet

af denne

af den

af

l

har

alene

sti

sagen

og ikke

omtalte

8 ak smst.

en

om sagens
sti

næssets

ejendommen

nordside.

For

efter

og formentlig

baggrund,

over

imidlertid,

ellers

tidligere

opretholdelse

oplyste

år benyttede

ejendoms

530

hvori

bestemmelse

i den

spørgsmålet

matr.nr.

1943,

Deklarationens

nr.

tIl

NæsveJo

af 7/4

i §§ 34-34a

at behandle

i mange
denne

'eD
~~rere

reglerne

ejendommen

skulle

~~delte

er bestemt.

H. Møhring-Andersen

.-3
-;<n

stI

til

at tage

~~;?de

J>

fredningsdeklaration

jf.lovebekendtgørelse

til

~rs.

1>

den

efter

kompetence

'.~
~,~

Marianne

K e t t y' G r u t z m e i e r r e d e g j o r d e i n d lednin g s v i s k o r t fo r s a g e n s b a g g r u n d ,

•

=-'

for

H. Møhring-Andersen,

Danmarks

:;,

Ordrup

Lewis,

Jesper

~
-

72,

mødt:

Gehl

MarIanne

nr.

Fårevejle,

Næsvej

tIlhørende

David

af sti

matr.

by,

beliggende

4,

udlæg

ejendommen

Næs,

Peter

Sofievej

vedrørende

over

det

medlem

på civildommerkontoret,

F 38C/1988

amts

at man
det
også

matr.nr.

ca.

ikke

oplyste

at beboerne
6-7

havde

tidligere.

8 ak,

år siden

længere

på
med-

ville

fundet

når

tole-

sted

i

Grundejerforenin-

(f)

zgen

var

opmærksom

på deklarationens

bestemmelse

om en sti

over

matr.

nr. 4 gm, og man kontaktede
derfor
ejerne af denne ejendom,
fr. Lewis,
om udlæg af denne stI, idet man tilbød opsætning

hr. og
af et

hegn

på ejen-

langs

dommen.
Sagen
nr.

med

Lewis

rådet

har

vundet

ejerforeningen

fundet

foranstaltnIng.

telse,

at den

vidt
melse
af

Det

overveje

at stien

behov
skal

nuværende

for at ændre

forlænges

forløb

af Næsvej.

i grundejerforeningens

at der

over

matr.nr.

8 ak.

deklarationen,
sagen

Med

hensyn

behov.

over

matr.nr.

på denne

sti.

spørgsmål.

Næv-

For

så

bestem-

grundejerforeningens

er opfyldt.
meget

i den

ændringer

sjældne.Der

kan

"gamle"

behovet
på,

er imidlertId

op-

Sådanne

således,

opmærksom

Mange

til
opfat-

af deklaratIonens

til

grund-

bestyrelses

om dette

deklarationen
udløb

har

til nævnet

af stien

praksis

bestyrelse

er et sådant

af stien

4 gm er det

fra dens

dels
i om-

ophævelse
,

er efter

udlagt,
beboerne

sag

ikke

bestem-

fald

alderstidshævd

herfor

af matr.

i hvert

er bibeholdelse

på matr.nr.

udlagt.

deklarationens

er blevet

efter

at anlægge

stien

ejerne

er grundejerforenIngens

at betingelserne

blive

på huset

hvorvidt

at overlade

om en evt.

om stIudlægget

tæt

ønskede

til

eller

er vundet

fredningsdeklarationer

imod

om,

på brug

løsning

spørgsmålet

fattelse,

ikke

jo aldrig

rigtigst

øvrigt

i

derfor

angår

stien

almenheden

det

bedste

og at der

kunne

at man

er påtaleberettiget

videre

net

ret

i forhold

alderstIdshævd

fredningsnævnet

8 ak,

idet

om hvorvidt

forløbe

spørgsmålet

frihedshævd

om stiudlægget,

spørgsmålet

•

dels

vundet

ville

imidlertid,

herefter

4 gm har

Da

da den

meddelte

rejser

melse

stien,

der-

at det

fastslås,

Næsvej

til

for stien

at nogle
af den

det

er man

ikke

mener,

modsatte

opfat-

telse .

•

Adv.

Jens

Gehl

forbindelser
nr.

til

4 gm er 600

siges

at være

kan

stIen

sen

l

tale

er der
hold

nye

ikke

tIl

sig

staltnInger
blevet

Mogens
kan

næssets
meter.

nordside
Han

matr.nr.

for

behov.

Det

uden

i åbent

er oplagt

at der

bestemmelse

siden.

Næsvej

placeret

henholde
Ikke

tæt

i

er blevet

Vestsjællands
sig

tIl den

finder,

over

vIdere

Men

er vundet

og der

idet

selv

bestemmelDer

uden

er

denne

frIhedshævd
Ingen

kan

I øvrigt

gældende.

i

har
flere

og på matr.nr.

sti
for-

således
foran-

4 gm er

stiforløb.

amtskommune,
skrlftlige

er behov

ikke

4 gm.

er foretaget

omlagt,

for matr.

at der

matr.nr.
gøres

de to sti-

og vest

lukkes,

land.

forudsatte

afgIvne

at der

mellem

om stiudlægget.

50 år,

på det

øst

§ 26 kan

sti

bestemmelsen

at der
baggrund,

en sti

naturbeskyttelseslovs

Berthelsen,

amtskommunen

på denne

8 ak ikke

om en befæstet

på,

henholdsvis

fandt

behov

deklarationens

påberåbt
huset

opmærksomheden

et alment

over

den

således

nen

henledte

for

oplyste,

at amtskommu-

udtalelse,
yderllgere

hvorefter
stiforbin-

delser

på stedet.

Preben

8lrch,

har

Dragsholm

frafaldet

stiudlægget.

at udlæg

af en ny sti

har

taget

ikke

forbindelse

Richard

med

aldrig

veret
da den

var

Ordrup
gen

ytret

ejer

hed
det

accepteret

stIen

til

fra
men

sig

8 ak har

sted

for udlæg

i over

spørgsmålet
Marianne

der

8erthelsen,

var

Spørgsmålet

3/4

er grundejere

var

fra matr.nr.

Det

blev

lukket

har

nævnt

anvendt

af en sti.
herunder

foreningens
sti,

bør

bør

løsning.

Det

er imIdlertid

herom.

oplyste,
før

at det
nordkysten,

da sagen

at stien

Sagen

stilling.

bruge

var
af

over

hvorimod
etableres.
over

ikke

matr.

grundejer-

er derfor

afgIvet

Grundejerforeningen

vil

§ 26.

at amtskommunen
man

tager

vil

stilling

afventil

§ 26.
gennembrud
var

startede.

den.

8 ak har

at stien

bevares,

har

ivrigDette

vedligeholdelse

opfattelse,

sag,

1940.

andres

l,

Man

vil

af matr.nr.

enig

understregede,
4 gm tIl

før

sig

i nærværende

Forenin-

området.

og ingen

erklærede

må tage

været.

omstændIgheder

en sag

fremlagt

Ejerne

og at den

ingen

i Over-

bestyrelses

siden

ikke,

i foreningen
i

den

myn-

således

været

interesse

jo savnet

været

amtskommunen,

Igen,

har

grundejerforeningens

om naturbeskyttelseslavens
Lewis

ikke

obser-

ingen

den

heller

om naturbeskyttelseslovens

afgørelse

har

Heller

etablerede

ca.

at anlægge

spørgsmålet

Den

stI.

Ingen

4 gm under

fredningsnævnet,

te nævnets

i

tilkendegav,

forening

har

rigtige

naturlige

opgave

for denne
kommunen

20 år,

er det

matr.nr.

8 ak er den

Mogens

udgifterne

Naturområde,

der

ingen

H. Møhring-Andersen

undersøge

Kommunen

afholde

for denne

1986.

over

matr.nr.

8 ak er den

foreningens

vil

ikke

opfattelse,

og på to generalforsamlinger

stI,

stien

over

Hrs.
nr.

denne

Næs

4 gm.

hvoraf

Sammenfattende

matr.nr.

kommunens
for området.

evt.

formand

herom,

af matr.nr.

undret

naturlige

om man

medlemmerne

noget

72 medlemmer

over

den.

som

Naturområde,

omkring

Stien

tid

s kendelse

i foreningen

belastende

Ordrup

bestyrelsesmøder

Næs

har

til,

blandt

fredningsnævnet
på flere

er imIdlertid

være

foreningen

l sin

har

vil

at kommunen

et stiudlæg.

interesse

dIgheder

understregede,

Det

stilling

Corinth,

at han

kommune,

lavet

der
af

på et tidspunkt
familien

selv.

Da der ikke var flere, der ønskede
ordet, meddelte
nævnets
formand,
at nævnet
optager
sagen til afgørelse.
Alle, der er mødt i dag, får
kopi
mødet
ening,

af afgørelsen.
i dag
Skov-

modtaget

Mødet

med
hævet

har

var

afgørelsen.
kl.

efter

yderligere

og Naturstyrelsen

Alle tilstedeværende
sammen

Nævnet

11.15.

udsendelsen

akter

af indkaldelser

fra Danmarks

og tinglysningskontoret

indforstået

med

at modtage

til

Naturfredningsfori Nykøbing
akterne

i kopi

Sj.

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands

Amt

Skomagerrækken

3

4700

Næstved

Tlf. 53 72 06 62

Næstved, den 31. august 1995

Sag nr. F. 41/1995

•

I skrivelse indgået den 9/8 1995 har kommunen for ejeren Flemming Wilhelmsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en carport på matr. nr. 4 xr
Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4

1943. I deklarationens

pkt. VII er bl.a. anført:

" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"

Jorder maa opføres forinden byg-

ningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette".
Det fremgår af ansøgningen

om farver:

Udvendige farver:
Tagdækning:

Klar/hvid (PVC)

Udvendig træbeklædning,

•

vindskede og stolper er lysegrønt.

Nævnets afqørelse.
Idet opførelse af det ansøgte byggeri ikke findes i strid med formålet med
fredningsdeklarationen

meddeles det herved, at nævnet i medfør af naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af carporten med de angivne farver i
overensstemmelse

med de fremsendte tegninger.

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

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

38 B,

2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren. ejeren og forskellige myndigheder.

Klage-

fristen 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
klagemyndigheden

bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
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Flemming Wilhelmsen, Bjergbakkevej

186, 2600 Glostrup

Dragsholm kommune, teknisk forvaltning,
Danmarks Naturfredningsforening,

4540 Fårevejle

Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
Vestsjællands Amtskommune,

53, 2100 København

Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle
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FREDNINGSNÆVNET

B, Nearqaarft

for Vestsjællands Amt
Skomagerrækken 3

4700 Næstved
tlf. 53 72 06 62
Næstved, den 29. september

1995

Sag nr. F. 43/1995

Ved skrivelse indgået den 28/8 1995 har kommunen for ejeren Grethe
Ruth Lund ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til det eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 gi Ordrup by, Fårevejle. Ejendommen

er om-

fattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationen

er bl.a. i pkt. VII anført:

"Ingen bygning på paa nogen del af "Næsgaarden"
bygningstegninger

Jorder maa opføres forinden

med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfred-

ningsnævnet og er godkendt af dette".
Telefonisk har kommunen

v/Poul Erik Mortensen den 7/9 1995 oplyst føl-

gende om farver:
Ydervægge: rødgule, tag: mellemgråt skifertagpap, døre og vinduer i naturfarvet
fyrretræ, vindskeder hvide.
Ejeren har herefter tilsendt nævnet en farveprøve på den ønskede rødgule farve.

Nævnets afqørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
stk. 1 tillader opførelse af tilbygningen

§ 50,

med de angivne farver i overensstemmelse

med de fremsendte tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. jvf. naturbeskyttelseslovens

§ 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

38 B,

2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren,

ejeren og forskellige myndigheder.

Klage-

fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt den pågældende

klageberetti-

gede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.

~,, ....,.ol ..
\'l.\\

\ \2

I"-{-

00\'2.

~

f- 2>. C)C

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikl<e udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden

/",

,r

bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Grethe Ruth Lund, Ved Skoven 28, Ordrup, 4540 Fårevejle
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning,
Danmarks Naturfredningsforening,

4540 Fårevejle

Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade

53, 2100

København

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle
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FREDNINGSNÆVNET
• ~r Vestsjællands Amt
Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

.J., ",

Dato: 15. nov. 1995

Reterenee:

J nr. :

EBN/JJ

F.61/1995

Ved skrivelse indgået den 20/10 1995 har kommunen for ejeren Brian Nielsen ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til det eksisterende sommerhus på matt.
nr. 4 md Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943, hvor bl.a.
i pkt. VII er anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgningen anført:
Udvendige farver:
Ydervægge:
mørkebrune
Tagdækning:
grå bølge-eternitplader
Vinduer, døre og vindskeder: svensk rød
•

Nævnet,<;afB0rel~e.

Idet den ansøgte tilbygning ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af tilbygningen i de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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.
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
~emyndigheden

bestemmer an~det;z
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Kopi af kendelsen sendes til:
Brian Nielsen, Strandbyparken 15, 2650 Hvidovre
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,
Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Annette Dahlerup
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Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle
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og ~styr-e.LSen
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Dato: 20. dec. 1995
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nr..

Reference:

J

EBN/JJ

F.68/1995

Ved skrivelse indgået den 13/11 1995 har kommunen for ejeren Kjeld Jensen anmoder om nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus på matr. nr. 4 yæ Ordrup by,
Fårevejle, der er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
Ideklarationen er bl.a. i pkt. VII anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgningen anført;
Tagdækning:
sone bølge-eærnirplader
Ydervægge, stolper, vindskeder m.v. udføres i farven trykimprægneringsgrøn K 33.
Nævnet:'?afgørel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredning
meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af
carport med udhus med den angivne placering og oplyste farver.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

t

Civilretten i Næstved
Dragsholm Kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle
Dato: 22.

•

•

Rererence:

J. ur. :

EBN/JJ

F.2/1996

feb!'".

1996

Ved skrivelse indgået den 29/1 1996 har kommunen for ejeren Aage Jens Gjeding
Jørgensen ansøgt om nævnets tilladelse til bibeholdelse af et allerede opført udhus placeret
i umiddelbar nærhed af eksisterende sommerhus på matt. nr. 4 bs Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationen er bl.a. i pkt. VII anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette" .
I allsøgningen er om farver anført:
- Udvendige vægge er malet mellembrun som eksisterende sommerhus.
- Døre og vinduer er malet skagengule som på eksisterende sommerhus.
- Taget er udført i rnørkegråt tagpap.
Nævnet,'; afeørellle.
Idet det ansøgte udhus ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredning
meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader bibeholdelse
af udhuset med den angivne placering og i farver som ovenfor angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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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Ved skrivelse indgået den 5/3 1996 har kommunen for ejeren Jørgen Mikkelsen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til det eksisterende sommerhus
på matr. nr. 4 bb Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationen er bl.a. i pkt. VII anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Narurfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
I ansøgningen er om farver anført:
Facader: Mørkebrun
Vindskeder , stem, vinduer og døre males sorte.
Tagdækning: Bølge-eternit blå-sort som eksist. tag.
Nævner:')afE0relRe.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det. at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af tilbygningen med de angivne farver 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 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 10/4 1996 har kommunen for ejeren John Ole Nielsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til det eksisterende sommerhus på
matr. nr. 4 ni Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationen er bl.a. i pkt. VII anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er god
kendt af dette" .
I ansøgningen er om farver anført:
Ydervægge: Grøn-umbra som eksist. hus
Tagdækning: Gråson tagpap
Døre, vinduer og vindskeder m. v. males mørkebrune
Nævnet~ afe0rel~e.
Idet opførelse af tilbygningen ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste
fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelsesloven § 50 stk. 1
tillader byggeriets opførelse i farver som angivet 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 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
klagemyndigheden bestemmer andet~-1:t~
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Ved ansøgning indgået den 26/4 1996 har kommunen for ejeren Erling Pedersen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på matt. nr. 8 cc Ordrup by, Fårevejle. Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationen er bl.a. i pkt. VII anført:
" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette".
Om farver er i ansøgningen nævnt:
Tag: Fanø rød
Væg: Trykimp.
Mindre bygningsdele: Hvid

•

NævnetIl afeørellle.
Idet opførelse af det ansøgte sommerhus ikke findes at stride mod formålet med den
tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tillader husets opførelse i farver som anført og i øvrigt i overensstemmelse med
de fremsendte tegninger og beskrivelse.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 16/4 1996 har kommunen for ejeren Birgit Andersen ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre et nyt sommerhus som erstatning for et ældre, der
nedrives, på matr. nr. 4 mg Ordrup by, Fårevejle. og 4 mh Or-dr-up by, Får-evejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationen er bl.a. i pkt. VII anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette" .
Om farver har arkitektfirmaet Ejvind Gadmar i skrivelse af 1/4 1996 oplyst:
"Huset er af bjælkekonstruktion tækket med græstørv. Facader behandles med transparent
træbeskyttelse i lyse jord farve r . Bygningens bruttoetageareal er 98 m2" •
Nævnet~ afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod den tinglyste fredningsdeklarations
formål meddeles det. at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af det ansøgte nye sommerhus i farver som anført og i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelser.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 7/5 1996 har kommunen for ejeren Otto Teglers ansøgt om
nævnets tilladelse til flytning af sommerhus fra matr. nr. 4 mg til 4 mx Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationen er
bl.a. i pkt. VII anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet
og er
godkendt af dette" .
Om huset og farver er i ansøgningen oplyst:
"Huset er 70 m2, udført i rød malede blokhusbrædder med grå vinduer og vindskeder, sort
tagpaptag. Fremtræder som de andre huse i udstykningen".
Nævnets afeøreise.
Idet det omhandlede sommerhus ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste
fredning, meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tillader huset opstillet på matr. nr. 4 mx med farver som ovenfor anført .
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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, førlænges 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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Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået den 20/5
1996 har kommunen for ejeren Per Enevold anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af
sommerhus på 70,5 m2 på matr. nr. 4 zu Ordrup by, Fårevejle.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har givet tilladelse til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationen er bl.a. i pkt. VII anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgårdens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
Facader, gavle, vindskeder, vinduer og døre males i lys jordfarve
Taget belægges med græstørv
Ejeren har i sin skrivelse af 23/5 1996 præciseret den oplyste lyse jordfarve til gyldenbrun farve, benævnelse Pine (Gori 604).
Nævnets afgørelse,
Idet opførelse af det ansøgte sommerhus ikke findes at stride mod formålet med den
tinglyste fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af sommerhuset med de ovenfor anførte farver i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger og beskrivelse.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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.
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Per Enevold, Kvædevej 50, 2830 Virum
Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening vi Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted
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Ved skrivelse indgået den 22/5 1996 har kommunen for ejeren Morten Worm ansøgt
om nævnets ti!ladelse til opførelse af et sommerhus på 83,4 ml på matr. nr. 4 be Ordrup by,
Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette"
Af den fremsendte snittegning fremgår om udvendige farver:
Tag: Betontagsten i amikbrun. Brune tagrender.
Vinduer og døre: Amikhvide.
Vægge: Massive bjælker, der efterbehandles med imprægneringsfarve.

•

Nævners af~0rel:;;e:
Idet det ansøgte byggeri ikke tindes at stride mod formålet med den tinglyste fred
ningsdeklaration meddeles det at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l tillader opførelse af sommerhuset med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B. 2100
København 0) 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 28/5 1996 har De gennem Vestsjællands Amtskommune
for ejerne Randi og Knut Berge ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på
matr. nr. 4 zg Ordrup by. Fårevejle.
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har tilladt sommerhusets opførelse i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 f.s. v. angår husets afstand til det fredede fortidsminde "Hyrehøj" .
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Af Deres skrivelse af 13/5 og 17/5 1996 til Vestsjællands Amtskommune fremgår, at
husets tag ønskes beklædt med græstørv, og at træværk tænkes behandlet med lys transparent
træbeskyttelse samt at vindskeder og indfatninger omkring vinduer og døre er trykimprægneret fyr.
Nævner~ afp;0rel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l
tillader opførelse af sommerhuset med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelser.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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.
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til::
\
Randi og Knut Serge, Kochsvej 4, 1. tv., 1812 Frederiksberg
Dragsholm kommune, Rådhuset, 4540 Fårevejle
Skov- og Naturstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
DN Lokalkomite v/Peter Ohn, Ordrupvej 40 D, 4540 Fårevejle
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted
Friluftsrådet v/Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61,4400 Kalundborg
Odsherred Museum, Kirkestræde 12, 4500 Nykøbing S1
Vestsjællands Amtskommune. Alleen 12,4180 Sorø
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Ved skrivelse af 19/6 1996 har Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø ansøgt
om nævnets tilladelse til ændring af tagdækningsmaterialet på bebyggelsen på matr. nr. 4 gi
Ordrup by, Fårevejle.
I skrivelsen er nærmere anført, at der ansøges:
"om tilladelse til at ændre tidligere tilladte tagdækningsmateriale af mellemgrå skifertagpap
til rødbrune profilerede stålplader, jf. vedlagte brochure.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 7/4 1943, hvorefter bebyggelse
kun må ske efter tegninger, der forud er godkendt af fredningsnævnet.
Fredningsnævnet har den 29. september 1995 meddelt tilladelse til opførelse af tilbygning til
det eksisterende sommerhus med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.
Amtet har herefter intet at indvende mod ændring af tagdækningsmaterialet som ansøgt".

Nævnet~ afB0rel~e.
Idet det nu ansøgte tagdækningsmateriale samt farve ikke tindes at stride mod formålet med fredningsdeklaration tinglyst den 7/4 1943 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af den tidligere tilladte bebyggelse F. 43/1995
med tagdækning som ovenfor anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 2/8 1996 har kommunen for ejeren Feriefonden for ansatte
ved Tornved Kommune ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus på matr. nr.
4 ti Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning på nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
I ejerens ansøgning til kommunen er om byggeriet antørt:
"Huset er på 15 m2 og opføres på fast fundament, samt forsynes kun med elektricitet.
Udformningen sker som angivet på vedlagte tegninger og beskrivelse - nøje svarende til det
eksisterende feriehus - herunder også farver - udvendig vægge (grøn umbra) Tag (mocca)".

Nævn~ts afgørelse.

•

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration om fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l tillader opførelse af gæstehus med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelser.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved ansøgning indgået den 15/8 1996 har kommunen for ejeren Steen Chr. H. Pedersen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på matr. nr. 8 cø Ordrup by,
Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration af 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a.
anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver har kommunen i skrivelse af 20/8 1996 oplyst:
Tag: Teglrødt bølgeeternit
Væg: Trykimprægneret (grøn) beklædning.
Mindre bygningsdele: Hvide
Nævnet~ atzørel~e,
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse
af huset med den angivne beliggenhed i farve som anført i overensstemmelse med de fremse4ndte tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet. ,::...
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Ved skrivelse indgået den 5/9 1996 har kommunen for ejeren Per Strandly Johansen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport på matr. nr. 4 nn Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af " Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette".
Af det fremsendte tegningsmateriale fremgår om farver:
Stolper: Sorte
Stem:
Svenskrød
Tag:
Protileret stålplader
Nævnet~ afgørel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse
af carporten efter de fremsendte tegninger i farver som anført .
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) 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
klagemyndigheden bestemmer an~:
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Ved skrivelse indgået den 2/9 1996 har kommunen for ejeren Bjarne Thorsten Rasmussen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af overdækket terrasse til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 yf Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. Ideklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Af det fremsendte tegningsmateriale fremgår om farver, at den overdækkede terrasse
vil få samme farver som selve huset d. v.s. at træværk inel. sternbrædder vil blive umbragrøn
og tag vil blive gråt tagpap.
Nævnet:" afgørel.c;e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l tillader opførelse
af den overdækkede terrasse efter de fremsendte tegninger i farver som anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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 ande~
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Ved skrivelse indgået den 26/7 1996 har kommunen for ejeren Viggo Hauerberg
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et gæstehus på matr. nr. 4 dt Ordrup by,
Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
Ideklarationen er i pkt. VII bl.a. anført:
" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og
er godkendt af dette".
Om udvendige farver er i ansøgningen anført:
"Ydervægge opføres i træ og males i Gori nr. 88/teakbrun
Tagdækningen udføres i sort tagpap, som eksisterende hus".
I deklaration tinglyst den 7/4 1943 er i pkt. VII yderligere anført, at der på hver grund
kun må anbringes eet beboelseshus til een tamiIie med udhus og en garage.
[ skrivelse af 27/8 1996 har Viggo Hauerberg erklæret:
" at bebyggelsen også fremover kun skal benyttes af een familie. Formålet med tilbygningen
er alene at skabe mere plads til familien, der nu også består af voksne børn og svigerbørn.
Hvad angår Fredningsnævnets ønske om egentlige bygningstegninger, tinder såvel arkitekt
som jeg, at det fremsendte materiale bør være tilstrækkeligt. Det fremgår tydeligt, at tilbygningens vestgavl og den eksisterende bebyggelses østgavl, ligger sammenbygget - i forlængelse af hinanden,således at den samlede bebyggelse, set fra alle vinkler, fremtræder som et hus.
Ydermere etableres der udvendig trappe og terrasse forbindelse imellem tilbygningen og den
eksisterende bebyggelse. Det vil således ikke på nogen måde være muligt "at gå rundt om" tilbygningen, uden at man samtidig "går rundt om" den eksisterende bebyggelse.
Tilbygningen kan ikke fungere som selvstændig bebyggelse.
En godkendelse af Fredningsnævnet er i sig selv ingen byggetilladelse, og det er en selvfølge
at vi naturligvis ikke kan påbegynde noget byggeri, inden Dragsholm kommune - på baggrund
af et komplet sæt bygningstegninger - har givet den/de nødvendige tilladelser".
Nævnets afgør~I~~.
[det det ansøgte byggeri ikke tindes at stride mod formålet med den tinglyste fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader gæste~jIj0.
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huset opført med den angivne placering i farver som ovenfor anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) 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
klagemyndigheden bestemmer andet.

Felone Munk

Erik B. Neergaard

Kopi af kendelsen sendes til:
Viggo Hauerberg, Strandbjerg 3 B, 2960 Rungsted Kyst
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
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Ved skrivelse indgået den 30/8 1996 har kommunen for ejeren Knud Erik Holmgaard
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på matr. nr. 4 xf Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I
deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Af materiale fremsendt af Sonnesen Byggeindustri ApS fremgår om farver, at
"Huset opføres med betontagsten i skiferson farve. Udvendig beklædning er af træ, som males
i farven skifersort. Vinduer, udv. døre og udhæng males i hvid farve".

Nævner~ afgørel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader sommerhuset opført med den angivne beliggenhed i overensstemmmelse med de fremsendte tegninger
og med farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. narurbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) 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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Ved ansøgning indgået den 18/9 1996 har kommunen for ejeren Svend Aage Eeg
anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af carport/udhus på matr. nr. 4 yc Ordrup by,
Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bla.a anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette".
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Vægge, Sternbrædt, vindskede og stolper males i Gori marhalm (lysegrøn)"
Nævnets afgøre]~er
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredning
meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af
carporten/udhuset efter de fremsendte tegninger i farve som anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
k::myndigheden bestemmerandet.~~~
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Ved skrivelse indgået den 10/10 1996 har kommunen for ejeren Jytte Maria Rex ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af fritidshus på matr. nr. 4 rh Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgningen anført:
"Ydervæg: Træbeklædning der males gråhvid tonet med brændt umbra.
Døre, vinduer m. v.: Males grågrønne.
Tagdækning: Græstørv med undertag af tagpap".
Farveprøver er endvidere tilsendt og indgået til nævnet den 11/10 1996.
Nævnets afgørel~~,
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af fritidshuset med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfrem t den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 4/11 1996 har Vestsjællands Amtskommune for ejeren
Anders Moesgaard ansøgt nærværende fredningsnævn om lovliggørelse af skur tilbygget
eksisterende sommerhus samt fritliggende skur på matr. nr. 8 g Ordrup by, Fårevejle.
Det fremgår af sagen, at kommunen den 5/12 1991 på ejerens vegne har:
"Ansøgt Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts nordlige fredningskreds om godkendelse
af opførte skure på ovennævnte ejendom. Den 1. juli 1992 trådte naturbeskyttelsesloven i
kraft, hvorved fredningsnævnets hidtidige kompetence vedrørende bl.a. bygge- og beskyttelseslinier blev overført til amtet.
Fredningsnævnet er ophørt med at eksistere den 1. juli 1993 og har ikke færdigbehandlet sagen. Kommunen har herefter anmodet amtet om en afgørelse senest ved brev af 9. august
1996" .
Ved sagens fremsendelse har Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø bemærket:
"Ejendommen ligger i et udbygget sommerhusområde på vestsiden af Ordrup Næs, jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 7/4 1943, hvorefter bebyggelse kun må ske efter tegninger, der forud er godkendt af fredningsnævnet.
Der er søgt om tilladelse til at bibeholde et ca. 20 m2 stort udhus tilbygget landsiden af det eksisterende sommerhus samt et ca. 14 m2 stort fritliggende redskabsskur umiddelbart syd for
bebyggelsen på grunden. Udhuset og redskabsskuret er udført som den eksisterende bebyggelse med facader i sort træbeklædning og tagdækning med sort tagpap.
Amtet har dags dato meddelt tilladelse til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens §
65, stk. 3, jf. § 15 med forbehold for, at fredningsnævnet også meddeler tilladelse.

Nævnet~ afgørel~e;
Idet det ansøgte byggeri .ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
godkender opførelsen af skurene i nævnte farver med angivne beliggenhed.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
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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.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Anders Moesgaard, Hvidovrevej 40, 2930 Klampenborg
Dragsholm kommune. Teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12.4100
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Ved skrivelse indgået den 29/10 1996 har kommunen for ejeren Flemming SchjøttWilhelmsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på marr. nr. 4 xr Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkr. VII er bl.a. anføn:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgårdens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Narurfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver er Lansøgningen anført:
"Tag: Bølgeeternit i teglrødt
Ydervægge: Trykimprægnerede profilbrædder i grønne
Mindre bygningsdele: Hvide".

Nævner.1l afp;0rellie.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med fredningsdeklaration
tinglyst den 7/4 1943 meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af sommerhuset med de angivne farver i overensstemmelse ned de fremsendte tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Narurklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 7/11 1996 har kommunen for ejeren Viggo Hauerberg
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus/tilbygning på matr. nr. 4 dt Ordrup by,
Fårevejle.
Nævnet har den 20/9 1996, F. 46/1996 godkendt opførelse af gæstehus på ejendommen.
Under hensyn til kommunens krav i.h. tillokalplan har ejeren ændret projektet til det
nu ansøgte.
Ejeren har herom i skrivelse af 4/11 1996 til kommunen nærmere anført:
"Tilbygningen er tlyttet mod vest, således at taget på det eksisterende hus og gæstehuset nu
bygges sammen. Fra alle vinkler vil bebyggelsen nu fremtræde som et hus omend der ikke er
nogen direkte indre forbindelse imellem de to "boligrum" .
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om udvendige farver er i den nye ansøgning anført:
"Ydervægge opføres i træ og males i GO RI nr. 88 teakbrun
Tagdækningen udføres i sort tagpap, som eksisterende hus".
På hver grund må kun anbringes eet beboelseshus til een familie med udhus og garage.
I skrivelse af 27/8 1996 har Viggo Hauerberg erklæret:
"at bebyggelsen også fremover kun skal benyttes til een familie".
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Idet det ansøgte byggeri ikke tindes at stride mod formålet med den tinglyste fredning
meddeles det, at nævnet i i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillader det nu ansøgte gæstehus/tilbygning opført med den angivne placering i farver som ovenfor anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
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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 udløber.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Viggo Hauerberg, Strandbjerg 3 B, 2960 Rungsted Kyst
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15,4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100
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Afgørelser - Reg. nr.: 00873.00
Dispensationer i perioden:

23-01-1997 - 22-12-1997
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Ved skrivelse indgået den 23/12 1996 har kommunen for ejeren Steen Tejlmann
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 28 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 zb Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og
er godkendt af dette" .
I ansøgningen med tegningsmateriale er om farver oplyst:
"Tag: Sort eternit
Ydervægge: Grønne som eksisterende hus
Mindre bygningsdele: Svenskrød" .
Af en med ansøgningen vedlagt skrivelse, dateret december 1996, fremgår, at Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs har godkendt tilbygningens opførelse under
forudsætning af, at byggelinien fra vejrnidten kun overskrides med max 0,5 m.
Nævnets afEørel~e,
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at være i strid med formålet med den tinglyste
fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l tillader tilbygningens opførelse i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med
angivne farver.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, '2100
København 0) 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.
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Steen Tejlmann, Folehaven 91, st. tv., 2500 Valby
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs
Fauerbo Hus ApS, Kalundborgvej 34, 4460 Snertinge
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drossselvej 12, 4100 Ringsted
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Ved skrivelse indgået den 28/1 1997 har kommunen for ejeren Frede Kongsøre Petersen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til den eksisterende bebyggelse
på matr. nr. 4 fe Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om udvendige farver er i ansøgningen anført:
"Ydervægge opføres i brune teglsten-murskaller som ekst. hus.
Taget udføres i rødbrune eternit bølgeplader som ekst. tag.
Vinduer, døre, vindskeder og udhæng males hvidt".

NævneTS afBørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader tilbygningens opførelse med de angivne farver 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 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 9/1 1997 har kommunen for ejeren Dorthe Køltzen Rasmussen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på matr. nr. 8 cb Ordrup
by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgningen anført:
"Udvendige farver:
Facader og gavle males lysegrå (gori).
Vindskeder, stem, døre og vinduer males kalkgrå/kalkhvid (gori).
Tagdækning udføres i røde teglsten" .

NævneTS afBørel~e.
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader
sommerhusets opførelse med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger og beskrivelse.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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27.

[ebr.

Ved skrivelse indgået den 31/1 1997 har kommunen for ejeren Svend Hvid ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af carport/udhus på matr. nr. 4 xy Ordrup' by, Fårevejle, hvor der tidligere er opført et sommerhus.
'
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bI. a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette".
Om farver er i ansøgningen anført:
"Ydervægge, stolper og sternkant/udhæng males svensk rød som eksist. træværk på
sommerhuset.
Taget udføres i mathvid PVC plader".

Nævnet~ afgørel!le.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturfredningslovens § 50, stk. 1
tillader carport med udhus opført i overensstemmelse med de fremsendte tegninger i farver som ovenfor nævnt.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 10/2 1997 har kommunen for ejeren Carl Henrik Rolsted
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende somwerhus på matr.
nr. 4 ne Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette" .
Om udvendige farver er i ansøgning anført:
"Ydervægge: Træbeklædning males grå.
Tagdækning: Som eksist. tag, sort-blå eternitbølgeplader.
Vindskeder og sternbrædder: Males sort".

e

Nævnet~ afBørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader tilbygningens opførelse med de angivne farver 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 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Refereuce:

J. nr. :

EBN/JJ

F.5/1997

Ved skrivelse indgået den 30/1 1997 har kommunen for ejerne Jan og Marianne
Adolfsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på matt. nr. 4 dy Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 5/12 1953, hvortfter der ikke
uden nævnets godkendelse af tegninger må opføres bygninger på ejendommen.
Af ansøgningen fremgår om farver:
"Ydervægge ttykimpr. søgrøn.
Tagdækning udføres i grå eternitbølgeplader som eksist, tag.
Døre, vinduer, vindskeder og udhæng males antikhvid".

Næynet~afgørelse.

•

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader tilbygningens opførelse med de angivne farver 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 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
klagem
. heden bestemmer andet.

I

I

Kopi af kendelsen sendes til:
Jan og Marianne Adolfsen, Bakkedraget 73, 4534 Hørve
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Ved skrivelse indgået den 11/2 1997 har kommunen for ejeren Karin Christensen
ansøgt om nævnets tiIlaIdelse til opførelse af udhus på matt. nr. 4 ey Ordruj by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette" .
Om udvendige farver er i ansøgning anført:
"Tag: Sort/blå eternit bølgeplader.
Ydervæg: Træbeklædning, der males svenskrød
Døre og vinduer : Males hvide.
Vindskeder/udhæng: Males sort".

tit

Nævnet.~afgørels~.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader tilbygningens opførelse med de angivne farver 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 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 6/3 1997 har De for ejeren Henning Jørgensen ansøgt om
nævnets tilladelse til nedrivning af gI. sommerhus samt opførelse af nyt på matr. nr. 4 gp
Ordrup by, Fårevejle, der er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette" ,
I ansøgningen er om farver anført:
" Husets tag: B 7 eternit. brunt.
Tagrender, stem, vinduer og døre: Hvide".

NævnetIl afgørelll~.
Idet det ansøgte byggeri ikke tindes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration om fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelsens § 50. stk. 1
tillader nedrivning af det gI. sommerhus og opførelse af nyt med den angivne beliggenhed
og i de angivne farver 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 påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
~
(f) :<; '-?København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
,~.g fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
J" <D (J(;. C"l
j ;J~'-:-'~ udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag .
~ ~~'5'
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
)0~ 5'
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
I
8'~. klage myndigheden bestemmer andet.
,/~

;::~ ??'~
, :=

... -

'"1

?;~
R~;'~
~ §
;/

//\

~I

7

FeJøne ~u~.

~ \,--ejp.Nrr~/{((

d ~7
/I ~t>:0"1r

/E'rik B. ;{,;ergaard

~
~~I

e

Skoma~errækken 3

4700 Næstved

Telefon 53 72 06 62
(53 72 73 38)

-~1/1~

I~:

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

'~rtl:

~~e~L

INDGAr=T

o7

MAJ 1997

CiVllrerien i Næstved

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

~.,'

..

"

DMO: 9. maj 1997

•

Relerence:

J nr.
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F.23/1997

Ved skrivelse indgået den 23/4 1997 har kommunen for ejeren Poul Anker Petersen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning af udestue til eksisterende bebyggelse
på matr. nr. 4 he Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
,. Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om udvendige farver er i ansøgningen anført:
"Væg: Lyst træ
Tag: Mørkegrøn
Mindre bygningsdele: Naturtræ.
Nævnets afB0rel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50. stk. l tillader udestuens opførelse med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. narurbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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J. nr. :

, F.31/1997

Ved skrivelse indgået den 21/5 1997 har kommunen for ejeren Allan Klyven Fiseher
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus pj, matr.
nr. 4 bp Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bI. a. anført:
\
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver på det påtænkte byggeri er i ansøgningen anført:
"Vinduer: Hvide
Beklædning, grå.
Tag, sort".
Nævnet~ q.fe0rel~e,
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse
af tilbygningen med de angivne farver 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 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 klag~ har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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nr. :

Reference'

Dato:

Skov- og Naturstyrelsen

~ 8 JUNI 1997

•

I skrivelse af 21/5 1997 har De rettet henvendelse til nævnet i anledning af, at De
agter at påbegynde istandsættelsesarbejde på sommerhuset beliggende på Deres nyerhvervede ejendom matr. nr. 4 vb Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommem er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette" .
.
I Deres ovennævnte skrivelse oplyser De om istandsættelsesarbejderne/'at
udvendigt
træværk påtænkes overfladebehandlet med trætjære tilsat bensort og blandet med få dele
brændt siena (begge dele er jordfarver). Den brændte siena (som er rødlig) tilsættes for at
skabe glød og dybde i den ellers sorte flade.
Til Deres orientering kan jeg oplyse, at jeg som næste trin påtænker at udskifte vinduerne
til et andet format og at overfladebehandle disse med hvid linoliemaling" .

Nævnet:; a.fg0relse.
Idet de ansøgte istandsættelsesarbejder ikke findes at stride mod formålet med den
tinglyste deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader ændring af vinduer og behandling med de angivne farver.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer ande~:..-...:/ "~:'~
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Ved skrivelse indgået den 6/6 1997 har kommunen for ejeren Anton Grue ansøgt om nævnets
tilladelse til opførelse af udestue på ca. 28 m2 på matr. nr. 4 kn Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette".
Om farver på det ansøgte udhus er i ansøgningen anført:
"Farve, udv. Saltgrøn - dør, vind.karm og skoddeelement Svenskrød".

•

Nævnet,') afeørellle.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af udhuset efter de fremsendte tegninger med farver som ovenfor nævnt.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 13/6 1997 har kommunen for ejeren Gert Hallden ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på matr. nr. 8 cv Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bI. a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgningen anført:
"Tag sort eternit-bølgeplader.
Ydervægge umalet trykimprægneret.
Vinduer og døre males i grå og hvid
Vindskede og stem males i hvid larco 1564".
Nævnet~ afgørel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af sommerhuset efter de fremsendte tegninger med farver som ovenfor
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages ti-l 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
kla emyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 19/6 1997 har kommunen for ejeren Klaus Høeg
søgt om nævnets tilladelse til opførelse af fritidshus på matr. nr. 4 væ Ordrup by, Fårevejle,
Næsgårdsvej 21.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII
er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgning oplyst:
"Udvendig træbeklædning: grøn trykimp.
Vinduer, døre samt vindskeder: hvide
Tag: Rødbrun bølgeeternit" .

Nævnet,~afeørel~e.

•

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af fritidshuset efter de fremsendte tegninger med farver som ovenfor anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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.
Re~g~ klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
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Ved skrivelse indgået den 19/6 1997 har kommunen for ejeren Dorte Bitsch Madsen
søgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksist. sommerhus på matr. nr. 4
cq Ordrup by, Fårevjle, Ordrup Strandvej 11.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII
er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgning oplyst:
"Udvendig beklædning: sort
Vinduer, døre, stem: sort
Tag: Tagpap

Nævnet,; afgøre1Ile,
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdekl~ation meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af tilbygningen efter de fremsendte tegninger med farver som ovenfor anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

,

Afgørelsen ka!1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100 København 0)
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.
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer an~et. //.
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Ved skrivelse indgået den 2616 1997 har kommunen for ejeren Mogens Lund ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af carport på matr. nr. 4 gd Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bI. a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette".
Om farver er i ansøgningen anført:
"StolperIbeklædning: Saltgrøn
Stern!vindskeder: Svenskrød
Rem: Moseeg
Betontagsten : Brun".

Nævnet~ afe0rel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af carport efter de fremsendte tegninger med farver som ovenfor angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages ti-!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 påk)agede afgørelse, med mindre
~myndigheden
l
bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 23/6 1997 har kommunen for ejeren Per Philbert ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse tilbygning til eks ist. sommerhus på matr. nr. 8 be Ordrup by,
Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bI. a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
,
Om farver er i ansøgningen anført:
"Ydervægge: træbehandling salt-grøn
Tagdækning: mørkebrun bølge-eternitplader
Vinduer og døre: svensk rød
Vindskeder og sternbrædder: salt-grøn

•

Nævnet,,; afEørel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af tilbygningen efter de fremsendte tegninger med farver som ovenfor
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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 p
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Ved skrivelse indgået den 19/6 1997 har kommunen for ejeren Steen Jørgensen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksist. sommerhus på matr. nr. 4 hd
Ordrup by, Fårevejle, Valmuevej 31.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7/4 1943. I deklarat.ionens pkt. VII
er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har .været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgning oplyst:
"Udvendig beklædning: grøn trykimp.
Tag: Brun tegl".

Nævnets afB0rels~,
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af tilbygningen efter de fremsendte tegninger med farver som ovenfor anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 26/6 1997 har kommunen for ejeren Steen Klyven Fiseher
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksist. sommerhus på matt. nr.
4 x Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bI. a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgningen anført:
"Vægge: Stengrå
Tag: sort
Vinduer m.m.: Hvid".
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Nævnetc; afBørel~e,
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration medde~es det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af tilbygningen efter de fremsendte tegninger med farver som ovenfor
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
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Ved skrivelse indgået den 27/6 1997 har kommunen for ejeren Kenneth Aage Tejdell
søgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksist. sommerhus på matr. nr. 4 gs
Ordrup by, Fårevejle, Birkeberg 10.
'
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7/4 1943. I dekIarationens pkt. VII
er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om farver er i ansøgning oplyst:
"Udvendig træbekIædning: grøn trykimp.
Vinduer, døre samt vindskeder: hvide
Tag: Rødbrun bølgeeternit".

Nævnet .., afgørelfie.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l
tillader opførelse af tilbygning efter de fremsendte tegninger med farver som ovenfor anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
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Ved skrivelse indgået den 23/7 1997 har kommunen for ejeren Jørgen Skødt Jørgensen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af nyt sommerhus i forbindelse med nedrivning
af eksisterende på matt. nr. 4 ct Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. nævnt:
" Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om udvendige farver er i ansøgningen anført:
"Facader males svenskrød.
Tagdækningen udføres i sorte beton tagsten".

Nævnet,~afeør~l~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af sommerhuset med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslavens § 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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Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune og indgået den 12/8
1997 har kommunen for ejeren Christian Bjørn Design A/S anmodet om nævnets tilladelse til
opførelse af sommerhus på matr. nr. 4 cl Ordrup by, Fårevejle, Hyrehøjvej 14 A. Ejendommen
er omfattet af deklaration om fredning lyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkr. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette" .

e

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Det ansøgte byggeri placeres længst muligt mod nord på grunden 60 m fra gravhøjen "Hyrehøj" og udføres med ydervægge i ubehandlet cedertræ og med tagdækning af galvaniseret
stål-pandeplader" .
Amtet anser ikke byggeriet for at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration
og har dags dato meddelt tilladelse til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 65,
stk. 3, jf. § 18 med forbehold for, at fredningsnævnet
også meddeler tilladelse".
Nævners i3,fZ0relse.
Idet det anførte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration, meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. I tillader sommerhusets opførelse i de angivne materialer og farver efter de fremsendte tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet
(adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen ~r 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.
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

C\

Annette Dahlerup

q~
.
Kopi af kendelsen sendes til:
Christian Bjørn Design A/S, Kronprinsessegade 8 B, 1306 København K
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København K
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening vI Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted
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Ved skrivelse indgået den 1818 1997 har kommunen for ejeren Henrik Frederichsen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af et udhus på 3 x 5 m på matr. nr. 4 mx
Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført;
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
I ansøgningen er om farver oplyst:
"Væg: Svenskrød
Tag: Sort tagpap
Mindre bygningsdele: Lysegrå".
Nævnet~ afgørel~~.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af udhuset med de angivne farver i overensstemmelse med den fremsendte tegning.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
kl
m ndigheden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 19/8 1997 har kommunen for arkitekt- og byggefirmaet
Kaare Jørgensen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på matr. nr.
4 il Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført;
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette".
I ansøgningen er om farver oplyst:
"Facader og gavle udføres i ubehandlet cedertræ.
Vinduer og døre males kalkhvide.
Tagdækning udføres i sand grå betontagsten " .
Nævnet~ afEørel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader sommerhusets opførelse med de angivne farver og materialer 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 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 klagebererrigede. 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
klagemy
eden bestemmer andet.
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Ved skrivelse indgået den 24/5 1997 har kommunen for ejeren Aage Spindler ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende sommerhus på matr. nr.
4 bf Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
Om udvendige farver på tilbygningen er oplyst:
"Vægge og døre: sorte
Vinduer og dørkarme: svenskrød
Vindskeder og sternbrædder: fyrgr.ønne
Tag: sort eller gråt (eternitbølgeplader eller tagpap)".

Nævnet,c; afgørellie.
__

Idet det ansøgte byggeri ikke findes i strid med formålet med den 7/4 1943 tinglyste
deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader
tilbygningens opførelse med de angivne farver 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 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.
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre

)1:7-~n~heden
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Kopi af kendelsen sendes til:
Aage Spindler, Stensbjergvej 5, Gierslev , 4270 Høng
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Hal\I'aldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amskommune,Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100
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Ved skrivelse af 6110 1997 har kommunen for ejeren Ivan Bjerg-Larsen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende sommerhus på matt. nr.
8 aa Ordrup by, Fårevejle.
Ejendomnen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I dekIarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette".
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Facader og gavle males lysebrune som eks. bebyggelse
Tagdækning udføres i rød-brun eternit-bølgeplader som eks. tag
Nye vinduesrammer males hvide".

Idet det ansøgte byggeri ikke findes i strid med formålet med den 7/4 1943 tinglyste
deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader
opførelse af tilbygningen med de angivne farver 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 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 kIagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

:·~l'lri:;t,

: . ., .:;..,ir..
•••

JI .........
.:,.,"'./

·-'_.~cn

..

) -\ '3- \, \ '-\ - oc:')G~
'::.>

q .

Bøllingsvej

8

_./
~.

4100 Ringsted

Telefon

53 61 22 66
( 53 72 73 38)

...

-_._---_

2

e

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klag_e_myndighedenbestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ivan Bjerg-Larsen, Skrænten 3, 4140 Borup
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haqraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amskommune,AIleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100
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Ved skrivelse indgået' den 3/10 1997 har kommunen for ejeren Kim Jensen
søgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på' matr. nr. 8 ca Ordrup by,
Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII
er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Facader udføres i ubehandlet cedertræ og teglsten der vandskures i lysgrå systemmørtel N 5500.
Vinduesrammer males mørkebrun dodenkop" .

•

Nævnet~ afe0rel~e.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l
tillader opførelse af sommerhuset i de nævnte materialer og farver 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 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.
Mil;'l-

t

S

orr

En<>rf!lmini::tr-!riet

I(':'V_ o.~\,r

h...J

N'~turstyrelsen
I

"' ~04, ..

J.nr. ~i'J 1;;106-

SkcMJa/.:lYrækken3

Se:.

/hljY

Bil.

_ 000;';
4700 Næstved

Telefon 53 72 06 62
(537273 38)

2

e

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

F11i:~n
_~-?

~l«((

Kopi af kendelsen sendes til:
.
s
~
Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 > København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15,4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt
Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

REu. NR.

O~l?>·

00

Dato:

Reference:

} nr.'

EBN/JJ

F.67/1997

Ved skrivelse af 10/10 1997 har kommunen for ejeren Helmuth E. Møhring-Andersen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af nyt udhus på matr. nr.4 de Ordrup by, Fårevejle.
Ejendomnen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette".
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Ydervægge udføres i 32 mm bræddebeklædning,
som eks. bebyggelseTagdækning udføres i sortlblå tagpap".

der males mellembrun

Nævnets afeøreise.

•

Idet det ansøgte byggeri ikke findes i 'strid med formålet med den 7/4 1943 tinglyste
deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader
opførelse af udhuset med de angivne farver efter de fremsendte tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
Mlljø- og Energlmlnlsterlat

/;/7'"'

J.nr. SN 1~PR /~

c?OCl
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,.,5 NlW. 1997
BØllingsvej

8 Akt. nr. /~
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/l
r

4100

Ringsted

Te1cfOl

53612266

Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til:
Helmuth E. Møhring-Andersen, C. L. Ibsens Vej 19, 2820 Gentofte
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haqraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amskommune,Alleen 15, 4180 Sorø
a: sk Or'
.sk
re
u
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

TLF. 53 612266

AMT

BøIlingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm
Teknisk

Kommune

Forvaltning

Rådhuset
4540

Fårevejle
Den 10/11 1997
F77/97

REb. Nit
Ved skrivelse
Dan
af
..

af 30/10

Ib Schilling
en

matr.

carport
nr.

om nævnets

tilbygning

8 bx Ordrup

af deklaration

1997 har Dragsholm

ansøgt

som

by,

om fredning

I deklarationen

O )Sl~. 00.

til

Kommune

tilladelse

til opførelse

eksisterende

Fårevejle.
tinglyst

for ejeren

sommerhus

Ejendommen

på

er omfattet

den 7/4 1943.

er der bla. i pkt. VII anført:

"Ingen bygning

paa nogen del af "Næsga.ardens" Jorder

føres

bygningstegninger

forinden

farver har været

forelagt

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

er om tilbygningen

port vil blive på 27 m2•

,
:li
;"'S

\.,
(;.J

oplyst,

at den ønskede

Det eksisterende

sommerhus

car-

er på 156

Om farver er oplyst:
~ ~ "Farverne

~ \?" som

i

N

z~

o

~m

n

0> ....

m

på carporten

tagbeklædning

vil være mælkehvide

og olivengrøn

plasttrapezplader

trækonstruktion" .

:o~

. <0

æ , 3' Nævnets

to
.......,

'JJ
'\J~

lo'

\
('.

afgørelse:

:;'

a

-

(1)

æ' Idet
med

det
den

ansøgte
d.

7/4

det, at nævnet
l tillader
ensstemmeIse

Tilladelsen

byggeri
1943

tinglyste

i medfør

udhusets

ikke

at stride mod

fredningsdeklaration

af naturbeskyttelseslovens

opførelse

med de fremsendte

bortfalder

findes

såfremt

år, jfr, naturbeskyttelseslovens

med de angivne

formålet
meddeles

§

farver

50, stk .

•

i oyer-

tegninger.

den
§

ikke er udnyttet
50, jfr.

§

66,

inden

stk. 2.

3

Afgørelsen

tt

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. 1 ~åklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

myndigheder.
er meddelt
udløber
følgende

af bla.

Klagefristen
den pågældende

en lørdag

ejeren

og

38 B,

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

eller helligdag,

43, jfr. § 87,

(adr. Vermundsgade

ansøgeren,
er 4 uger

§

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

hverdag.

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage

gørelse,

medmindre

før klagefristen

har opsættende

virkning

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndigheden~emmer

;:-~::::

;' /';-

af-

andet.

//

~

~~l/c!ic?cC

Flem/~ W-n'-Jørgensen

Felone Munk

///;

j.'

..

Kopi af kendelsen

sendes til:

Dan Ib Schilling,

Digebakken

Danmarks

13, Ordrup Næs, 4540 Fårevejle

Naturfredningsforening,

Nørregade

2, 1165 Kbh. K
)

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
rø

Haraldsgade

Amtskommune,

53, 2100 Kbh. Ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 80-

:(

TLF. 53 61 22 66

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm
Teknisk

Kommune

Forvaltning

Rådhuset
4540

Fårevejle
Den 10/11 1997
F76/97

REG. NR.
Ved skrivelse

•

af 29/10

Karsten

Simonsen

bygning

bestående

matr.

nr.

af deklaration

1997 har Dragsholm

ansøgt

om tilladelse

af udhus

8 cu Ordrup

by,

O

(J

Kommune

tinglyst

for ejeren

til opførelse

til det eksisterende
Fårevejle.

om fredning

I deklarationen

o~l~·

af til-

sommerhus

Ejendommen

på

er omfattet

den 7/4 1943.

er der bla. i pkt. VII anført:

"Ingen bygning

paa nogen del af "Næsgaardens"

føres

bygningstegninger

forinden

farver har været

med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Tagdækning
Facader

"ia

udføres

og gavle:

"' Vinduer,

.'eJ

er om farver oplyst:
i sort tagpap.

træbeskyttelse

døre og sternbrædder:

i sort farve.
Brækket

hvid."

Nævnets afgørelse:

.....
m
co:J

c:J

rn
c-')
.

<O (1)
Ol ...

.~ Idet det ansøgte

eD

~

~

;- 2:.med den
\'

~

7/4 1943

ikke

tinglyste

findes

at stride mod

fredningsdeklaration

formålet
meddeles

(,fl

~ ~det,
~

d.

byggeri

at nævnet

~1 tillader
ensstemmeIse

i medfør

udhusets

af naturbeskyttelseslovens

opførelse

med de fremsendte

med de angivne

§

50, stk.

farver

i over-

tegninger.

.Tilladelsen

bortfalder

såfremt

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

ikke er udnyttet

København

til Naturklagenævnet
Ø)

af bla.

inden

3

§ 50, jfr. § 66, stk. 2.

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. 1 påklages
2100

den

ansøgeren,

§

43, jfr. § 87,

(adr. Vermundsgade
ejeren

og

38 B,

forskellige

myndigheder.
er meddelt
udløber

Klagefristen

den pågældende

en lørdag

er 4 uger fra den dag,
klageberettigede.

eller helligdag,

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

følgende hverdag.
Klage indgives
Tilladelser
Rettidig

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

har opsættende

før klagefristen
virkning

gørelse, medmindre klagemyndigheden b

er udløbet.

for den påklagede

emmer a~~~~

Jørgensen

Kopi af kendelsen

sendes til:

Karsten Simonsen,

Hasselvej

Vestsjællands

Nørregade 2, 1165 Kbh. K

Haraldsgade

Amtskommune,

Felone Munk

43, 2830 Virum

Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Naturstyrelsen,

af-

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

rø

Udskriftens rigtighed bekræft"')6
Dommeren.i Jii.!].9§ted, den. /~

øf!Z4a.L{
SusanM-topsøs
O.ass.

4 _ Cl /}

/'/ ~ / "

15, 4180 So-

'f
.~'t

: •.J

FREDNINGSNÆVNET

TLF. 53 612266

FOR VESTSJÆLLANDS AMT

\

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm

Kommune

Teknisk Forvaltning
Rådhuset
4540

Fårevejle
Den 10/11
F75/97

REG. NR.
Ved skrivelse
Anton

Grue

ansøgt

tilbygninger
Ordrup

by,

af 29/10
om

tilladelse

til det eksisterende
Fårevejle.

om fredning

tinglyst

I deklarationen

08l2l·

00

1997 har Dragsholm
nævnets

1997

Kommune

for ejeren

til opførelse

af

2

sommerhus på matr. nr. 4 kn

Ejendommen

er omfattet

af deklaration

den 7/4 1943.

er der bla. i pkt. VIr anført:

"Ingen bygning

paa nogen

føres

bygningstegninger

forinden

farver har været

del af "Næsgaardens"

forelagt

Jorder

med angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
holdsvis

er om tilbygningerne

20,6 m2

ter den ønskede

udbygning

~e ~~
:J
:"'

:~...,....l

,,-

og 21,4 m2,

Om farver er oplyst:
"Tag: B7 bølgeeternit,

8~

m ~
-....J

,

Døre/vinduer:

at de er på hen-

og at den samlede bebyggelse

ef-

vil blive på 98 m2•

farve Mocca.

_...
~ ~ Facader: Bræddebeklædning

p

oplyst,

lodret l på 2, farve Saltgrøn.

Svenskrøde.

(Q

Alle materialer

og farver

er som ekst."

'-.:J
~ijj'

~~

\" ~ Nævnets

afgørelse:

Idet det ansøgte
med

den d. 7/4

det, at nævnet

byggeri
1943

ikke findes at stride mod

tinglyste

i medfør

fredningsdeklaration

af naturbeskyttelseslovens

formålet
meddel{s

§

50, stk.

I
()
r'J

'l

l tillader

tilbygningernes

overensstemmelse

Tilladelsen

opførelse

med de fremsendte

bortfalder

såfremt

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

med de angivne

i

inden

3

tegninger.

den ikke er udnyttet
§

farver

50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen

kan efter naturbeskytteleslovens

stk. 1 påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

myndigheder.
er meddelt
udløber
følgende

af bla.

Klagefristen
den pågældende

en lørdag

Tilladelser

skriftligt

er 4 uger

ej eren

og

§

87,

38 B,

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage

gørelse,

medmindre

har opsættende

Kopi af kendelsen

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

Flem

for den påklagede

b~mmer

andet.

&k
af-

~

~~~
'~~ørgensen
//!/

~~e
Felone

/

~t~

Munk

sendes til:

Anton Grue, Finsensvej

42, 1. th., 2000 Frederiksberg

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

er udløbet.

~f

~~

Danmarks

(adr. Vermundsgade

ansøgeren,

eller helligdag,

43, jfr.

hverdag.

Klage indgives

•

§

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. Ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø

Udskriftens rigtighed C'C?kr~:en:dl.:.
DommerenjAingsted, Gltifl / / "

0\ /
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C(, ''-.-/ <fn;e~
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_ / /

Susanne Topsøe
o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt
Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

®~~~~~\\
Dato:

.-

'J;7

Reference

J. nr.:

FJ/11

F.74/1996

REG. NR. o~l3>.

/%_j/;?

OO

Ved skrivelse indgået den 29/10 1997 har kommunen for ejeren Lars Bendixen Jensen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af udestue på matr. nr. 4 zm Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette".
Af det fremsendte materiale fremgår om farver:
"Tag: mørkebrun ondulineplader
Facader: lodret bræddebeklædning malet lyseblå. Gavltrekanter hvide
Vinduer og døre: hvidmalet".
Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse
af udhuset efter de fremsendte tegninger i farver som anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 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
k g, har psættende virkning for den påklag~e afgørelse, med mindre
~e
dio: e e b~stemmer andet.
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4700 N:.c~tved

Telefon 53 72 06 62
( 53 72 73 38 )

FREDNINGSNÆVNET

TLF. 53612266

FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm
Teknisk

Kommune

Forvaltning

Rådhuset
4540

Fårevejle
Den 18/11 1997
F79/97
00.

Ved skrivelse

af 7/11

Karen Birgit Andersen
relse af en garage
mg Ordrup

by,

1997 har Dragsholm
ansøgt om nævnets

til eksisterende

Fårevejle.

tion om fredning

tinglyst

I deklarationen

Kommune

for ejeren

tilladelse

til opfø-

sommerhus på matr.

Ejendommen

er omfattet

nr. 4

af deklara-

den 7/4 1943.

er der bla. i pkt. VII anført:

ilIngen bygning

paa nogen del af

føres

bygnings tegninger

forinden

farver har været

II

Næsgaardens"
med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Udvendige

•

Ydervægge
lakfarve

er om garagen

oplyst:

farver:
og sternbrædt

skal fremtræde

som ekst. sommerhus.

Tag:

Nævnets

med den

der skjules af 30 cm stern.

afgørelse:

Idet det ansøgte
d.

7/4

det, at nævnet
1 tillader

byggeri
1943

ikke

tinglyste

i medfør

garagens

ensstemmelse

opførelse

med de fremsendte

Tilladelsen

bortfalder

/ ~!/ ~/(('C

.~

.

'kt. nr

I

j~!i/

{i,

'/'
,"

findes

at stride mod

fredningsdeklaration

af naturbeskyttelseslovens

såfremt

,. og Enerq/rrl/n/l9t
I
Inr.~1\J1Qqt:;
a7="!')'erl~' naturbeskyttelseslovens
__

klar

1I

Fladt med letmetaltagplader,

VI'.

i naturtræ påført

med de angivne

formålet
meddeles

§

50, st~.

farver

i over-

tegninger.

den
§

ikke er udnyttet

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

3

Afgørelsen

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. 1 påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

myndigheder.
er meddelt
udløber
følgende

af bla.

Klagefristen
den pågældende

en lørdag

er 4 uger

ejeren

og

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

38 B,

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

hverdag.

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

klage

gørelse,

medmindre

.

"""-

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden

~

/") r~':~

, ------:-lIJ.-~\,;.

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

Annette

(adr. Vermundsgade

ansøgeren,

eller helligdag,

43, jfr. § 87,

§

/_.

I,;;\>~

Dahlerup

for den påklagede

bes~rnmer

,'/-4~

_: _\

er udløbet.

/

af-

andet.

.

~..-

,

Fleftll~.ryg/Jørgensen ~

- {I
j{,

Felone Munk

1///

/ /:/

./

Kopi af kendelsen

sendes til:

Karen Birgit Andersen,
Danmarks

Bregnevej

22, Ordrup, 4540 Fårevejle

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. Ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 80-

rø

,
Udskriftens rigtighed b8!kr~jt.'.I,·
1
DommerenJ;.-f,(ingsted, da~ 2/ ?

tf>
.(~Y.?;)?-;C1'
V
Z
l1....,..///i"

/ //1

_

,"'-;'

Y

/'

//.~((j;-c ~

f

t/

Susanne Topsøs
o.ass.

..

,/

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsj ællands Amt
Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle
Dato:

e-

Reference.

J. nr. :

FJIJJ

F.71/1997

REG..Nit

o'61~.

2%-f';l
00

Ved skrivelse af 24/10 1997 har Dragsholm kommunen for ejeren Per Ove Villumsen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksist. sommerhus på matr. nr.
4 vx Ordrup by, Fårevejle.
Ejendomnen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette" .
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Ydervægge beklædes med lærk - naturfarvet
Tag: Tjærepap - sort
Stem og vindskeder af trykimprægneret træ - sort
Mindre bygningsdele - svenskrød

Nævnets afeøreJse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes i strid med formålet med den 7/4 1943 tinglyste
deklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader
opførelse af tilbygningen med de angivne farver 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 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 in~~v~åtskriftligt til Fredningsnævnet.
MIlJ"· og ~f(aHm~er ~å ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
J .nr. SN 1Pcij:; / u, l/y /
- o er c- -6

1 5 NOIJ
../~
J

'."

(~,
)

A1iCtu,fi\I'gerrækkcn 3

4700 Næstved

Telefon 53 72 06 62
( 53 72 73 38)

2
Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla
klagemyndi heden bestemmer andet.

afgørelse, med mindre

Kopi af kendelsen sendes til:
Per Ove ViIIumsen, Hørve Kirkevej 5 B, 4534 Hørve
Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haqraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amskommune,Alleen 15, 4180 Sorø
a
rening
tr

TLF. 53612266

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm

Kommune

Teknisk Forvaltning
Rådhuset
4540

Fårevejle

Jr. nr. F84-97

RE6.NR.
Ved

skrivelse

af 4/12

Poul Vad ansøgt
eksisterende
•

Ej endommen

1997 har Dragsholm

nævnet

sommerhus
er

Ggl~

om lovliggørelse

-00,

Kommune

for ejeren

af gæstehus

til det

på matr.nr. 4 ke Ordrup by, Fårevejle.

omfattet

af

deklaration

om

fredning

tinglyst

den 7/4 1943.

I deklarationen

er der bla. i pkt VII anført:

"Ingen

paa

opføres

bygning
forinden

nogen

del

af

bygningstegninger

farver har været

"Næsbygaardens " Jorder
med angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa

af udvendige

og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
Facader

er om farver oplyst:

er udført

i træbeklædning

træ-beskyttelsesmiddel

•

Døre og vinduer
Taget beklædes
sommerhusets

med en rødbrun

rødbrune

taghøjde

Nævnets

afgørelse:

det

l

at nævnet

l tillader

Trapez-stålplade

1943

tinglyste

i medfør

gæstehuset

nr

at stride

mod

af naturbeskyttelsesloven

formålet
meddeles

§

50, stk.
(

med de angivne farver i overensstemmeltegninger.

om godkendelse

41tt

til

er på 13,25 m2•

fredningsdeklaration

placering

af Dragsholm

Miljø- og Energlmlnl~terlet
myndighed. J.nr SN 1 qqF .-\
1\\~
'-(
-C'C~C';)

23

svarende

l

ikke findes

For så vidt angår gæstehusets
forbehold

sommerhus.

tagpaptag.

byggeri

se med de fremsendte

med sort

som ekst. sommerhus .

er 2,47 m, gæstehuset

Idet det ansøgte
7/4

der er behandlet

som eksisterende

er malet svenskrød

Højeste

TDed den d.

l

1:;~~~
1997
~,L(

på grunden,
Kommune

tages der

som bygnings-

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

§

stk. 1 påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

er meddelt
udløber
følgende

af bla.

Klagefristen
den pågældende

en lørdag

3

jfr.

§ 87,

er 4 uger

ejeren

og

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

38 B,

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

hverdag.

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage

gørelse,

medmindre

har opsættende

før klagefristen
virkning

~'~

a

af-

andet.

/

~l

'lY
,
Flem ;-p:.~/Jørgensen

:J\

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndighed~ternmer

~!f.2-!2
Annette

§ 43,

(adr. Vermundsgade

ansøgeren,

eller helligdag,

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

kan efter naturbeskyttelseslovens

myndigheder.

~

den ikke er udnyttet

() jl

\,~;/,{(0C(c"

Felonev Munk (

///
/

'-"

Kopi af kendelsen
Poul Vad, Storm
Danmarks

sendes

Petersens

til:
Vej 4, 4., 2000 København

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Amtskommune,

Nørregade

Haraldsgade

2, 1165 Kbh. F

53, 2100 Kbh.

Natur & Miljø, Alleen

rø

•

Udskriftens rigtighed h~k.'''':'Jf ~ "
Do
. .
".,,~,,~
mme~e1yrRiRgsted, cen /] 1//"
/~ tf! .
"
/.('"J
L(; t _ ~/?;b-(
Susanne Topsøe
v

.

",'

o.ass.

/

/

,{.

F

"

~11

-

I ;

ø

15, 4180 So-

ti
~

'-..:

00873.00

•
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00873.00
Dispensationer i perioden:

•

•

12-01-1998 - 27-10-1998

,-

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 53 61 22 66
Bøllingsvej 8

•

4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm

Kommune

~.~
I\'

Rådhuset
Rådhusvej

75

~~~

FårevES1cleMOdtagetl

4540

ov- og Naturstyrelsen

REG. Nl O~~,:>.F88/97
OG

1 3 JAN. 1998

I skrivelse
advokat

•

af

9/12

1997

Erhardt

Gram

anmodet

sisterende
er

',\ \)

~~~Ij~

udhus

omfattet

har

på matr.

af

Dragsholm
om Nævnets

Kommune

for

ejeren,

lovliggørelse

af ek-

nr. 8 ak Ordrup by, Fårevejle,

deklaration

om

fredning,

tinglyst

den

der
7/4

1943.
I deklarationens

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning

paa nogen

føres

bygningstegninger

forinden

farver har været

del af "Næsgaardens"

forelagt

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

•

er om materialer

"Udvendige

facader

fremtræder

i farven

Vin~uer

og ?øre

og

gavle

Oregon

og farver anført:
er

udført

Pine

i træbeklædning

som eksisterende

i samme farve. Tagdækningen

og

sommerhus.

er udført

i sort-

blå eternit-bølgepladef."
Det

bemærkes,

at udhuset

flyttes

60-65 cm i østlig

Nævnets

formand

ejendommen

Nævnets

og det

til

skel

retning.

amtsrådsvalgte

medlem

har besigtiget

afgørelse:
byggeri

den d. 7/4 1943 tinglyste

ikke findes i strid med formålet
deklaration

af naturbeskyttelseslovens

eksisterenge
.

afstand

den 19/12 1997,

Idet det ansøgte
i medfør

for at overholde

udhus

med de angivne

50, stk. l tillader

det

farver efter de fremsendte

tegn1.ngeBkov_ eg Naturstyrelsen1
\\ \ ~ - a C1()~
I~IC

meddeles det, at nævnet
§

MtIJ'- 0.:' Ener{iministeriet
J,nr. SN 1996 _.\)
Akt nr

med

EijW"

Tilladelsen

bortfalder

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

•

Afgørelsen

stk. 1 påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

er meddelt
udløber
følgende

en lørdag

ejeren

43, jfr. § 87,
og

38 B,

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

skriftligt

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

før klagefristen

har opsættende

,- medmindre

virkning

klagemyndigheden

7~

(/~!

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

~;,~:::,

rJ2Lf! / - U
9::oneC 6:h1t

/

3

hverdag.

gørelse,
r,

§

(adr. Vermundsgade

ansøgeren,

eller helligdag,

inden

50, jfr. § 66, stk. 2 .

er 4 uger

den pågældende

Tilladelser
Rettidig

af bla.

Klagefristen

Klage indgives

~

§

er udnyttet

kan efter naturbeskyttelseslovens

myndigheder.

•

den ikke

såfremt

r

-/

FlemllJ.'l.
-/Jørgensen

~~f/'
Kopi af kendelsen
Advokat
Danmarks

Erhardt

sendes til:

Gram, Vester

Voldgade

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Amtskommune,

90, 1552 Kbh. V.

Nørregade

Haraldsgade

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. Ø

Natur & Miljø, Alleen

rø

Udskriftens rigtighed bekræab~
Dommer~~ted,
,den

/0-'lef.

susanne~
o.ass.

15, 4180 80-

-..)
.

~.

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 53612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm
Teknisk

Skov_ MOdtaget I
Og Naturstyrel

Kommune

,1

i

Forvaltning

Fax 5361 2216

sen

3 J/jN.l~

Rådhuset
4540

~t~
~~~~

Fårevejle

Ved skrivelse

F86-97

af 8/12 1997 har kommunen

for ejeren

Petersen

ansøgt

om nævnets

tilladelse

sterende

udhus,

tilbygning

samt ændring

til gæstehus
Ejendommen

til flytning
af status

af eksifra udhus

på matr. nr. 4 bs Ordrup by, Fårevejle.

er omfattet

af deklarartion

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

Jørn Skov

paa nogen

forinden

del af "Næsgaardens"

forelagt

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

bygningstegninger

farver har været

om fredning

Jorder

med angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette"
I ansøgningen

er om farver anført:

"Ydervæg: Lysegrå
Tag: Brune eternit

plader

8tern: Lysegrå
Vinduesrammer/døre:

Det fremgår
sisterende

Hvide."

af de med ansøgningen
udhus

er

14 m2

tilsendte

tegninger,

og at gæstehuset

efter

at ek-

tilbygning

bliver på ca. 17 m2•
Nævnets

afgørelse:

Idet det ansøgte

byggeri

ikke findes i strid med formålet

med
(

den d. 7/4 1943 tinglyste
i medfør

e

r.

førelse

deklaration

af naturbeskyttelseslovens
af gæstehuset

med

§

de angivne

meddeles

det, at nævnet

50, stk. l tillader
farver

efter

de

op-

frem-

sendte tegninger.

~

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den ikke er udnyttet

inden

3

..

1,1

,

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. 1 påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

myndigheder.
er meddelt
udløber
følgende

af bla.

Klagefristen

den pågældende

en lørdag

ejeren

og

38 B,

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

eller helligdag,

43, jfr. § 87,

(adr. Vermundsgade

ansøgeren,
er 4 uger

§

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

hverdag.

Klage indgives
Tilladelser
Rettidig

50, jfr. § 66, stk. 2.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

før klagefristen

har opsættende

virkning

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndigheden~estemmer

af-

andet .

.----;:?7

Flemtt!~:n
Kopi af kendelsen

Bjergmarken

31, 1. tv., 4300 Holbæk

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Dahlerup

sendes til:

Jørn Skov Petersen,
Danmarks

Annette

Amtskommune,

Nørregade

Haraldsgade

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. Ø

Natur & Miljø, Alleen

rø

Udskriftensrigtighed bekrÆifte::i
DOmmer?~~~
susanne~øe

o.ass.

/0-9c1

15, 4180 So-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 53612266
BøIlingsvej 8
4100 Ringsted

Fax: 5361 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
F7/97

REb. NR.
Ved skrivelse
bor Kovacs

•

02>1)·00

af 23/1 1998 har kommunen

ansøgt

om nævnets

for ejeren Ferene Ga-

tilladelse

rage med udhus på ialt 40 m2

til opførelse

af ga-

på matr. nr. 8 bc Ordrup

by, Få-

revejle.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

om

fredning

pkt. VII er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

bygningstegninger

farver har været

tinglyst

med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."

•
~"'.

~

J

~,

-,

-,.

I ansøgningen

er om materialer

"Tag: Eternit

B7 rødbrun

Væg: Trykimprægnerede
Gulv: Betongulv.
......,

Nævnets
Idet
med

nævnet

38 x 57 lægter .

lysegrønne

beklædningsbrædder.

Støbt fundament."

afgørelse:

det
den

og farver anført:

påtænkte
d.

7/41943

i medfør

lader opførelse
de fremsendte
Tilladelsen

byggeri

ikke

tinglyste

i strid med

deklaration

af naturbeskyttelseslovens
af garagen

med udhus

formålet

meddeles
§

det,

50, stk.

at

l til-

i overensstemmelse

med

tegninger.

bortfalder

r

såfremt

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

findes

den
§

ikke er udnyttet
50, jfr.

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. l påklages

til Naturklagenævnet

inden

3

66, stk. 2.

§

§

43, jfr. § 87,

(adr. Vermundsgade

38 B,

2100
f?'

København

myndigheder.
er meddelt
udløber

Ø)

af bla.

Klagefristen

er 4 uger

den pågældend~

en lørdag

ansøgeren,

ejeren

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

eller helligdag,

og

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

j

følgende

hverdag.

Klage indgives
Tilladelser
Rettidig

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

før klagefristen

klage har opsættende

virkning

/!;Z;ØK»~

gørelse,

Flemm~ng

medmindre

for den påklagede

' <1\

klagemyndighed~stemmer

Leth-L;:;t~~~Fle~~yl

er udløbet.

Jørgensen

af-

andet.

~

Annette

\fflJ#;;;tn---

Dahlerup

//

./.
Kopi af kendelsen

sendes til:

Ferene Gabor Kovacs, Dronning
..

Danmarks

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
rø

..

Sofies Vej 81, 4000 Roskilde
Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. Ø

Natur & Miljø, Alleen

IS, 4180 So-

-,

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

TLF. 53 61 22 66

AMT

BølIingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Wohlert

Arkitekter

Nikolaj

Plads 8

1067

København

A/S

1\;\\0\\\

®,t~'fl~~

K

F9/98

REb.Nit

På

vegne

Dragsholm
om

ej eren
Kommune

nævnets

matr.nr.

Axel

østergaard
til

De

gennem

Amt, Natur & Miljø,

ansøgt

opførelse

af

har

nyt

sommerhus

på

12 q Ordrup by, Fårevejle.

I Vestsjællands

Amts fremsendelsesskrivelse

1998 er der nærmere

oplyst:

!lEj
endommen

i et udbygget

nordvest

li~ger

for Odrup,

5. december

forinden

kortudsnit,

tinglyst

1953, hvorefter
tegninger

modtaget

sommerhusområde

jf. vedlagte

af fredningsdeklaration
den,

00.

Frederiksen

og Vestsjællands

tilladelse

o~13.

den 26/1

ca.

l,S km

og er omfattet

den 21. oktober

1937 og den

ingen bygning må opføres på grun-

er

godkendt

af

Fredningsnævnet

som

påtaleberettiget.
Der er ansøgt
merhus

om tilladelse

og inden

sommerhus
teglsten

på

for samme

i al t 147,4

skuret

i hvidgrå

af forpatineret

Amtet

tinglyste
ladelse
65, stk.

område

m2•

opføres

Huset

m.v., males

3, jfr.

også meddeler

§

15 med

afgørelse:

I~ •.•

,

af

herun-

tilf'

§

for, at Fredningsnævnet

_,

.. , ".'

d,

byggeri

bly). Træværk,

af naturbeskyttelseslovens

forbehold

: ~,:;~: ~ I··/flt

:.,i.,.i' 1'\,.; l,:;en
/

..~ld~l' ..
Ji.

;'.:":.nr.

Idet det ansøgte

facader

og har dags dato meddelt

,

Nævnets

med

nyt

for at stride mod formålet med den

i medfør

tilladelse.

at genopføre

sorte.

fredningsdeklaration

til det ansøgte

som-

mørtel og med tagdækning

som anløbet

anser ikke byggeriet

eksisterende

bebyggede
indfarvet

zink(farve

der døre og vinduer

til at nedrive

ikke

I

,;;..u _ / o';

7/

.<.J//7'.C'C'lOh

findes

Bil.

at stride mod

formålet

med de den 21/10 1937 og 5/12 1953 tinglyste deklarationer
fredning,

tillades

50, stk.
,angivne

det i medfør

1, at sommerhuset
placering,

med

om

af naturbeskyttelseslovens

på ialt 147,4 m2

de angivne

farver

opføres

og efter

med
de

§

den

frem-

sendte tegninger.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

§

stk. l påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

er meddelt
udløber

ikke er udnyttet
50, jfr.

af bla.

Klagefristen

den pågældende

en lørdag

§ 43, jfr.

(adr. Vermundsgade

ansøgeren,
er 4 uger

ejeren

og

3

§ 87,
38 B,

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

eller helligdag,

inden

66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

myndigheder.

•

den

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

følgende hverdag .
Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

)ltl1~~

Flemming

Axel østergaard
Dragsholm
Danmarks

Rådhuset,

Rødpilevænget
Rådhusvej

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

~~-l~~t~~~
Annette

Dahlerup

sendes til:

Frederiksen,

Kommune,

bestemmer andet.

~~

Leth-Larsen

Kopi af kendelsen

er udløbet.
,
for den påklagede af-

Amtskommune,

75, 4540 Fårevejle

Nørregade

Haraldsgade

13, 2880 Bagsværd
St.

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. Ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø

r

~

.'

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 53612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm
Teknisk

REG.Ml

Kommune

Fax 5361 2216

O~1-~-

GO

Forvaltning

Rådhuset
4540

Fårevejle
F3/98

Ved

skrivelse

Elise
af

af

Wesselhoff

tilbygning

15/1
ansøgt

på

ca.

1998

har

kommunen

om nævnets
25

m2

til

for

ejeren

tilladelse

Jørgit

til opførelse

eksisterende

sommerhus

på

matr. nr. 4 as Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

om

fredning

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning

paa nogen del af "Næsgaardens"

føres

bygningstegninger

forinden

farver har været

tinglyst

med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Udvendige
Vinduer

er om udvendige

trævægge

r-,)

(J) ,

tD

Z

<8

samt udhæng og vindskeder

males sorte.

og døre males hvide.

Taget udføres

~~
:J=
~&'

farver anført:

i sort tagpap."

Nævnets afgørelse:

'l="
- iO.o~m
'~~.Idet det ansøgte byggeri ikke findes i strid med formålet med
...... 3
~den d. 7/4 1943 tinglyste deklaration meddeles det, at nævnet

%

gg\\

~"\,J

~
~

~

~.i medfør
~førelse

~

af naturbeskyttelseslovens
af tilbygningen

melse med de fremsendte

§

50, stk. l tillader

med de angivne

farver

op-

i overensstem-

tegninger.

~
Cl

t"

r

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

'~,

,

Afgørelsen

den
§

ikke er udnyttet
50, jfr.

stk. l påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

af bla.

ansøgeren,

§

43, jfr. § 87,

(adr. Vermundsgade
ejeren

3

66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

inden

og

38 B,

forskellige

myndigheder.
er meddelt
udløber
~

Klagefristen
den pågældende

en lørdag

følgende

er 4 uger

klageberettigede.

eller helligdag,

Tilladelser

skriftligt

må ikke udnyttes,

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

virkning

klagemyndigheden

/}/Æ,///

Kopi af kendelsen

..

fristen

bestemmer

er udløbet.
af-

andet.

r

/7

/ ";7i7~

~~~.~.::ør.;><...;'-.}-..m_\.

ørgensen Annette Dahlerup

sendes til:

Elise Wesselhoff,

Hørhusene

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

61, 1., 4000 Roskilde

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh.

Natur & Miljø, Alleen

rø

Udskriftens rigtighed b0!<..~ft
Dommeren j RIngsted. D6f1
t://

C:;;y~?~t

Susanne T6psøa
0.8SS .

..

til den

for den påklagede

/~

/U/'1'J'~

Danmarks

forlænges

før klagefristen

Flemming Leth-Larsen Fle~

Jørgit

Hvis klagefristen

til Fredningsnævnet.

Rettidig

~I

afgørelsen

hverdag.

Klage indgives

Jf.

fra den dag,

l;:;:

2/:1<' _
//

~/,O

,j

ø

15, 4180, So-

TLF. 53612266

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Bøllingsvej 8

RE:b. HR. 0'6 1?J·
Dragsholm

4100Ringsted

00

Fax 5361 2216

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle
F6/98

Ved

•

skrivelse

Nielsen

af 21/1

1998 har kommunen

ansøgt om nævnets

hus på ca. 70 m2
Ej endommen

er

tilladelse

til opførelse

Eli Buen

af sommer-

på matr. nr. 8 ed Ordrup by, Fårevejle.

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
paa nogen

føres

bygningstegninger

farver har været

om

fredning

tin~lyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning
forinden

for ejeren

del af "Næsgaardens"
med

Jorder

angivelse

maa op-

af udvendige

forelagt Naturfredningsnævnet

og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge
Vinduer

er om materialer

udføres

og farver anført:

som træbeklædning,

der males mørk brun.

og døre m.v. males mørk brun.

Tagdækning

udføres

i træ og er sort-malet."

afgørelse:
Idet
med

det
den

nævnet

påtænkte
d.

7/4

i medfør

lader

opførelse

farver

byggeri

1943

tinglyste

af sommerhuset

bortfalder

København

myndigheder.

deklaration

såfremt

§

§

til Naturklagenævnet
Ø)

af bla.

Klagefristen

ansøgeren,
er 4 uger

det,

materialer

at
og

tegninger.

ikke er udnyttet
50, jfr.

formålet

50, stk. 1 til-

med de angivne

den

med

meddeles

inden

§

3

43, jfr. § 87,

(adr. Vermundsgade
ejeren

r

66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. 1 påklages
2100

i strid

med de fremsendte

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

findes

af naturbeskyttelseslovens

i overensstemmelse

Tilladelsen

ikke

og

fra den dag,

38 B,

forskellige
afgørelsen

er meddelt
udløber
følgende

den pågældende

en lørdag

klageberettigede.

eller helligdag,

Tilladelser

skriftligt

må ikke udnyttes,

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

klagemyndighede~_

'f1,H;/

til den

Leth~~

for den påklagede

af-

temmer andet.

Fle~rgensen

sendes til:

Eli Buen Nielsen,

8tationsalleen

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

er udløbet.

~ ,,;:.?

Kopi af kendelsen
Danmarks

fristen

til Fredningsnævnet.

Rettidig

Flem~g

forlænges

hverdag.

Klage indgives

-<"

Hvis klagefristen

16, 03B, 2730 Herlev
Nørregade

53, 2100 Kbh. ø

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165 Kbh. K

Natur & Miljø, Alleen

rø

Udskriftens rigtighed bekræfti3s
Dommeren)J'i!).9Sted, den

øQ/J7~~

Susanne Topsøe
o.ass.

J~;~f,/

r

~

.

15, 4180 80-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. S3 61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Fax 5361 2216

Dragsholm
Teknisk

Kommune

t<t.ll.NR

Forvaltning

O~l~.

00.

Rådhuset
4540

Fårevejle
F2/98

Ved skrivelse

af 11/1 1998 har Per Villumsen

nets tilladelse
sommerhus
Nævnet

til opførelse

af tilbygning

på Per Villumsens

ejendom,

fremsendelse

ejendommen

til eksisterende

opførelse

men fejlagtig

til nævnet

anført,

matr. nr. 4 vx Ordrup,

I skrivelsen

B 7, rød,

tag pålægges

i stedet

af en tilbygning

var af kommune~

at det drejede

ved

sig om

Fårevejle.

af 11/1 1998 har ejeren

der på tilbygningens
Eternit

om næv-

på matr. nr. 4 ex Ordrup by, Fårevejle.

har den 24/11 1997 tilladt

sagens

ansøgt

samtidig

ansøgt

om, at

bølgeeternit-plader,

Dansk

for det tidligere

tilladte

sorte

tagpap.
I ansøgningen,
24/11

1997,

der

lå

til

grund

er om udvendige

for

farver

nævnets

tilladelse

på tilbygningen

af

i øvrigt

oplyst:

'-~
:,.:::"Ydervæggebeklædes med lærk - naturfarvet
:""

1...:J

af trykimprægneret

~mMindre

- svenskrød"

co

eD
t-

Cl)

(j)z
~ Stern og vindskeder
bygningsdele

]>

z:

ro ~
en ~
.co

~

~ ~~EjendOmmen
~$den

g

o

omfattet

af

deklaration

7/4 1943. I deklarationens

~~"Ingen
~

er

bygning

føres

træ - sort

om

fredning

pkt. VII er bl.a. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

bygningstegninger

farver har været

tinglyst

med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
Nævnets

Idet
med

afgørelse:

byggeriet
den

nævnet

d.

7/4

i medfør

som ansøgt
1943

ikke

tinglyste

findes

i strid

deklaration

af Naturbeskyttelseslovens

med

meddeles
§

formålet
det,

at

50, stk. l til-

lader opførelse
farver

af tilbygningen

i overensstemmelse

med de angivne

med de fremsendte

materialer

tegninger

og

og be-

skrivelser.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den ikke er udnyttet

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

§

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

myndigheder.
er meddelt
udløber
følgende

Klagefristen

en lørdag

ansøgeren,

ej eren

og

38 B,

forskellige
afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

hverdag.

Tilladelser

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

før klagefristen

har opsættende

virkning

Flem~ørgensen

Per Ove Villumsen,

andet.

Annette'Oahlerup

sendes til:
Hørve Kirkevej

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

af-

5L~

::f(~,
Kopi af kendelsen

er udløbet.

for den påklagede

gørelse, medmindre klagemyndigh~temmer

Danmarks

43, jfr. § 87,

fra den dag,

klageberettigede.

eller helligdag,

§

(adr. Vermundsgade

er 4 uger

den pågældende

Klage indgives
Rettidig

af bla.

3

50, jfr. § 66, stk. 2.

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. l påklages

inden

5 B, 4534 Hørve
Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. Ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 80-

rø

l
Udskriftens
I..-:l\l-r.':l'~'::'" .
Dommere rigtighed
. . .......~.',
......<'1' :'l";l;"

&JR~d'_dJ:J
v/:J:'?X-l'
Y/

;?J;} -~if

S[{sanne Topsøe
o.ass.

,.

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

TLF. 53 61 22 66

AMT

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4S40

75

Fårevejle

REG~NR.

Ved

skrivelse

og Sven-Erik

•

tilbygning

af 4/12

o~l~.

1997 har kommunen

Svensson

af udestue

F8S/97

A/S

anmodet

00

på vegne

om nævnets

til den eksisterende

ejeren

Per

tilladelse

til

sommerhusbebyggel-

se på matr. nr. 8 br Ordrup by, Fårevejle.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

om

fredning

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning

paa nogen del af "Næsgaardens"

føres

bygningstegninger

forinden

farver har været

tinglyst

med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."

,

Om farver er i ansøgningen

~~"facader

=
~~døre
:::l

1'.)

U"!
-rI

,.."

te
_

c.o

~

(f)

oplyst:

males brunt

og vinduer

males brune

I

ZStagdækning

udføres

:O m

i sort/grå

tagpap"

'.D;;!

O>~

~Sagen er af nævnet
3
~ 2:til
udtalelse med
(f)
l

\

-

~," ~~jendommen
't
"'-

tilsendt Vestsjællands
anmodning

er beliggende

om

sagens

Amt, Natur

vurdering

i et fredningsmæssigt

ud

& Miljø,
fra,

at

meget følsomt

omr aod e.

I

I skrivelse

"Tilbygningen
på 27 m2
samme
samme

af 28/1 1998 har Natur & Miljø bla. bemærket:
omfatter

til udestue

arkitektur

som

type materialer

vinduer

ændring

af eksisterende

ved at lukke

siderne

eksisterende.
som eksisterende

males brune, og tagdækning

Ved

udsigtsbalkon

med glaspartier
ændringen

hus. Facader,

udføres

•

i sort/grå

i

benyttes
døre og
tagpap.

Amtet

har herefter

intet at bemærke

ningen som ansøgt,

og

ikke vil

heldige

forhold."

Nævnets

formand har besigtiget

ret, at tilbygningen
fandt, at byggeriet
"betonklodsagtigt"

ejendommen

af udestuen

godkendelse

at

der

efter

mindre

at byggeriet

Der meddeles

af

derfor

l godkendelse

den

uden forud

til eksisterende

ansøgte

i medfør

fred-

indhentet

udestue

Tt-H:-.J.dclspn
h0rtfalder

ikke

såfremt

af udestuen

den
§

stk. l påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

af bla.

Klagefristen

den pågældende

en lørdag

med

fredningsdeklaration.
§

50,

i materialer

og

ikke er lHinyttot inde'rr-3
50, jtr. ~ 66, a-t:k.&~

kan efter naturbeskyttelseslavens

myndigheder.

i strid

og af Natur & Miljø anført.

å-r, jfr. lldLurbeskyttelseslovens

København

bebyggelse

af naturbeskyttelseslovens

af opførelse

farver, som i ansøgningen

er meddelt

tinglyste

allerede er udført.

at under hensyn

opførelsen

Afgørelsen

den

af Fredningsnævnet .

formålet med den d. 7/4 1943 tinglyste

udløber

er sket. Formanden

af udestuen.

ikke må ske bebyggelse

Dernæst bemærkes,

•

u-

konstate-

og ikke er blevet

efter tilbygningen

Det påtales derfor,

stk.

landskabeligt

og herved

allerede

er meget massivt

bemærkes,

ningsdeklaration

findes

medføre

med

afgørelse:

Indledningsvis

•

af tilbyg-

der ikke vil være i strid med formålet

fredningsdeklarationen

Nævnets

til opførelse

ejeren

og

fra den dag,

klageberettigede.

eller helligdag,

43, jfr.

(adr. Vermundsgade

ansøgeren,
er 4 uger

§

§

87,

38 B,

forskellige
afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

følgende hverdag.
Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage

har opsættende

gøreIse,

medmindre

2~}J~~

A,/(t,Øt~ØJ

FlemmingLft~n
Kopi af kendelsen

før klagefristen
virkning

for den påklagede

klagemyndighed~~mmer
,-',y//

#~~(
Fl,W
sendes .~il:

er udløbet.

Jørgensen

at-

andet.

///r'"--;;//
L·

/?~4d

-Ztt~/C//;ft(/L-;

/Gunner

Nielsen

:

Per og Sven-Erik
Danmarks

tt

Svensson A/S, Gl. Køgevej 222, 2650 Hvidovre

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Amtskommune,

Nørregade

Haraldsgade

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh.

Natur & Miljø, Alleen

ø

15, 4180 So-

rø

Udskriftens rigtighed bekræft;~~

Dommerw~ed,

aan

2~~-IJf.

susanne~
o.ass.

•

•
,

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. S3 61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
F12/98

REG. Nit o~l?>. 00 .
Ved skrivelse

af 10/2 1998 har kommunen

ritz Jørgensen

•

tilbygning

ansøgt om nævnets

til eksisterende

for ejeren Nils Hau-

tilladelse

sommerhus

til opførelse

på matr.

af

nr. 4 hm Or-

drup by, Fårevejle.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
res

forinden

om

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaarden"
bygnings tegninger

med

Jorder maa opfø-

angivelse

farver har været forelagt Naturfredningsnævnet

af

udvendige

og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

"Vægge, svenskrød.

~s::

~.:;.+
•

er om udvendige
Vinduer

farver anført:

og døre, hvide.

Tag: Som bestående."

:::s..=:
~
en 51
I

::J
~

z,~
....

N
U'1

eD

Q;I på telefonisk
forespørgsel af nævnets kontor den 18/2 1998
-'
(l) h
ce <O
~ eD
ar eJ. eren
op l yst, at taget pa• d et e k'slsteren d e sommer h us er

-ri

rn

'0
i-

) l

U5 " ~.beklædt med sort "Phønix" - tagpap.

t~ 2.

CD

cø,

~ilbygningen

beklædes

med sorte Decra

~

~embygningen

beklædes med gennemlyseligt

ståltagsten,

mens mel-

thermotag.

q,
'j
':)

Nævnets

afgørelse:

(,~

,
Idet
med

,

det
den

påtænkte
d.

7/4

nævnet

i medfør

lader

opførelse

fremsendte
farver.

byggeri

1943

ikke

tinglyste

findes

i strid

deklaration

af naturbeskyttelseslovens
af

tegninger,

tilbygningen
og det

i

foran

med

meddeles
§

det,

at

50, stk. l til-

overensstemmelse
angivne

formålet

med

de

om materialer

og

.(

'I'

,..

Tilladelsen

bortfalder

den ikke er udnyttet

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

§

stk. l påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

er meddelt
udløber
følgende

den pågældende

en lørdag

§

ejeren

43, jfr. § 87,
og

38 B,

forskellige

fra den dag,

klageberettigede.

skriftligt

afgørelsen

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage har opsættende

afgørelse,

medmindre

/tlliJci

Kopi af kendelsen
Nils Hauritz

før klagefristen
virkning
.

ørgensen

C~tlliU()~v&
andet.

,j'Gunner Nielsen

sendes til:

Jørgensen,

Havrevej

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

~

;ff~
Fle~w

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndighe~emmer

Flenfm(ng Leth - Lars en""\

Danmarks

er 4 uger

3

66, stk. 2.

§

(adr. Vermundsgade

ansøgeren,

eller helligdag,

inden

hverdag.

Tilladelser

~I

af bla.

Klagefristen

Klage indgives
Rettidig

50, jfr.

kan efter naturbeskyttelseslovens

myndigheder.

•

såfremt

Amtskommune,

6, 2765 Smørum
Nørregade

Haraldsgade

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. Ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø

•
,

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 53612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle
F13/98

Ved

skrivelse

Kragh
en

af

Hansen

anmodet

tilbygning

Veddinge

til

eksisterende

udseende

opførelse

skal godkendes

Tilbygningen

~ ~ :...r ~trykimprægneret

..

a:..','

..

~~:
'<.
I

/.

:,

,.'

~

;:,~.
c::.

J'

dl

'-'

ej)

'J §
Q

(J

C-.

Villy

til opførelse
på matr.

nr.

af

32 t

byggeri.

få

tinglyst den 12/6 ~961,

af bygninger

forinden

deres

bygningstegninger

med beskrivel-

Det fremgår heraf:

murede

beklædning.

gavle,

gule

Endvidere

sten.

Vægge

grøn,

sort tag af bølgeeter-

sort-lakerede.

'''1
•

(r

"
~

ejeren

af nævnet.

;-,
,.'
-..
;'
nit. Vinduer og døre bliver
"'- ',: (';I"
-,
I

sommerhus

for

--:'0

..

GJ

tilladelse

og placering

er fremsendt

vil

y

'"

kommunen

af deklaration

hvorefter

ser af det ansøgte

~

har

om nævnets

er omfattet

Med ansøgningen

I"

1998

by, Fårevejle.

Ejendommen

:::s

11/2

....

Nævnets afgørelse:
Idet det ansøgte

byggeri

ikke findes i strid med formålet

den d. 12/6 1961 tinglyste
berettiget,
§

bestemmes

med nævnet

som påtale-

det i medfør af naturbeskyttelseslovens

50, stk. 1 at tillade

stemmelse

deklaration

med

opførelse

med de fremsendte

af tilbygningen

tegninger

i overens-

og med farver,

som an-

givet.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

Afgørelsen

den
§

ikke er udnyttet

50, jfr. § 66, stk. 2.

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. 1 påklages

til Naturklagenævnet

2100

Ø)

København

myndigheder.

af bla.

Klagefristen

inden

ansøgeren,
er 4 uger

§

43, jfr. § 87,

(adr. Vermundsgade
ejeren

,3

og

fra den dag,

38 B,

forskellige
afgørelsen

I :~\

er meddelt
udløber
følgende

den pågældende

en lørdag

eller helligdag,

Hvis klagefristen

forlænges

fristen

til den

hverdag.

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage

gørelse,

medmindre

før klagefristen

har opsættende

Flem ing Leth-Larsen

Kopi af kendelsen

virkning

klagemyndigheden

2Ji~l~'
;jJ f1. ,#
~I~r'f//~~

/~
,.4/

for den påklagede

bestemmer

F'1:e1~

Dybendalsvej

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

er udløbet.

ørgensen

af-

andet.

Gunner Nielsen

sendes til:

Villy Kragh Hansen,
Danmarks

klageberettigede.

61, l. tv., 2720 Vanløse
Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 80-

rø

Udskriftens rigtighed b0kr$~'ft.~~:·
Dommer~~ted.
susanne~

de~l

:2Yt - f:!

.

O.ass.

,

1 LJ!. ;,'" ()J.

.:..:.

bb

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Mette og Jørgen
Kløvervænget
3460

Ridder

4

Birkerød

13/3 1998
F22/98

REli. NJt
I skrivelse::::af
tilladelse

7/3

til

00

og 10/3 1998 ha::::De ansøgt

udskiftn':'l:Saf

Deres sommerhus

OlJl6.

beliggende

tag,

om nævnecs

sar.:tændrede

farve::::på

på matr. nr. 4 yn Ordrup

by, Få::::-e-

vejle.
Ejendommen

er

omfattet

af deklaratior. om

føres

paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

Jorder

bygningstegr..inger med ar'.
g l. velse

farver har været

tinglyst:

pkt. VI: e~ bla. anført:

den 7/4 1943. I deklaraticnens
"Ingen bygning

fredning

maa op-

af udvendige

forelage Naturf::::-ednir'.gsnævnet
og er godkendt:

af dette."
De har i ansøgningen
skiftes

til

farverne

et

på

tag

oplyst,
med

vindskeder,

at det eksisterende

sorte

betonteglseen.

vindues-

hvid, mens den ydre vægbeklædning
afdæmpede,
Dragsholm

lyseblå

eller

Nævnets

afgørelse:
ændringer

være af underordnet
mål, som det ansøgte
MIIJø- og Energfmfnfst,r1et
J.nr ~N 1QQ~ \9-\l \L(-OOO~

Akt.

·q~E

m

'=\- '5

at

dørkarme

bibehcldes

dlspensacion

ikke er fornøden.

1G

Endvidere,
ændres

til

i den nuværende

farve.

ansøgte

De ansøgte

ud-

har i skrlve1se af 5/3 1998 meddelt

Kommune

byggetilladelse

og

stråtag

i husets
betyd~lng

fc::-a
lokalplanen

Dem, at
til

dee

eag sa~: fa::::-vevalg
skønnes~:
1.

forhold

cl1 frednlngens

l ØVC::-lgc
lkke f.:.ndesa: sc~ide

imod.

fo~-

;.

Nævnet

v/formanden

telseslovens
ningsorden
males

50,

§

for

skiftning

af

tillader
stk.

derfor

l,

jfr.

Fredningsnævn
stråtaget

§

bekendtgørelse
stk.

9,

om

at

4,

til betonteglsten,

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
IS,

af naturbeskytforret-

tillade

ud-

og at sommerhuset

i de foran angivne farver.

Tilladelsen

stk.

i medfør

l

skellige
gørelsen

til Naturklagenævnet

Københavr: K)

1360

myndigheder.
er

den

udløber

en

3

§

43,

jfr.

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

inden

66, stk. 2.

§

af bla. ansøgeren,

Klagefristen

meddele

klagefristen
fristen

50, jfr.

kan efeer naturbeskyetelseslovens

påklages

4.,

§

ikke er udnyttet

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

tll den følge~de b.verdag.

Klage indgives
Tilladelser

skri:eligt

eil Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage

gørelse,

medml~dre

før klagefristen

har opsættende

virkning

k:agemyndighed~n

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

a~det.

,,

, ,'./
Kopi af kendelsen

tt

Dragsholm
Danmarks

Kommune,

sendes til:
Råd~uset,

Rådhusvej

Naturfredningsforening,

Nørregade

Skov- og Naturstyrelser:, Haraldsgade
Vestsjællands

Amtskommu~e,

75,

53,

Fårevejle

4540
2,

1165

St.

Kbh. K

2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180

So-

rø

Udskriftens rigti~7n?L1l:'e~;"'3;l'~~>"'"
Dommere~)ffi~t8d, th311 /2-&G

$~-:J4

Susanne Topsøe
o.ass.

7

,
f'J.

FREDNINGSNÆVNET

TLF. 5361 2266

FOR VESTSJÆLLANDS Al\1T

Bøllingsvej 8

•

4100 Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
24/3 1998
F25/98

REG. NR.

•

Ved

skrivelse

Bjørn

af

Hansen,

sommerhus

19/3

ansøgt

er

føres

omfattet

af

paa nogen

forinden

af dette.

•

ejeren,

Henrik

til opførelse

af

forelagt

om

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla,. anført:

del af "Næsgaardens"

Jorder

med angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

11

I ansøgningen
"Facader

tilladelse

deklaration

bygningstegninger

farver har været

for

på matr. nr. 4 xb Ordrup by, Fårevejle.

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning

00.

har kommunen

om nævnets

og carport

Ejendommen

1998

•

0<&1~.

og

er om udvendige
gavle

på

farver anført:

sommerhus

og carport

males

grøn-tryk-

impr.
Vinduer

og døre m.v. males hvide.

Taget udføres
Nævnets

i sort-blå

betontagsten

af det ansøgte

byggeri

målet med fredningsdeklarationen
følge

af byggeriets

midt i udstykningen,
underordnet
Under

"

afgørelse:

Opførelse
Som

(skiferblå)

hensyn

betydning
hertil

tinglyst den 7/4 1943.

karakter

skønnes

findes ikke i strid med forog ejendommens

det ansøgte endvidere

i forhold til fredningens
bestemmer

nævnets

- i medfør af naturbeskyttelseslovens
retningsordenen

beliggenHed

for fredningsnævn

§

at være af

formål.

formand herefter
§

alene

50, stk. l, jfr. for-

9, stk. 4 - at der tilla-

des opførelse

•

materialer

af sommerhuset

og farver,

Tilladelsen

stk.

bortfalder

såfremt

15,

4.,

skellige
gørelsen

myndigheder.
er

fristen

Klagefristen
den

udløber

en

klagefristen

§ 43,

3

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

jfr. § 87,

(adr. Frederiksborggade

K) af bla. ansøgeren,

meddelt

inden

§ 50, jfr. § 66, stk. 2.

til Naturklagenævnet

København

1360

anvendes

den ikke er udnyttet

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

l

når der

som angivet.

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til den følgende hverdag.

Klage indgives

•

og carporten,

Tilladelser

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage

gørelse,

medmindre

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden
~

/

,//~/

,/

/

....
0/

/c~

for den påklagede

b~stemmer

_0"-

er udløbet.
af-

andet.

/

'

Fle ' '-,
g Jørgensen
~

f/f!
'./

Kopi af kendelsen
Niels

og Henrik

sendes til:
Bjørn

Hansen,

Stendiget

35,

Sengeløse,

2,

1165 Kbh.

2630

Tåstrup
Danmarks

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,

•

Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

53, 2100 Kbh.

Natur & Miljø, Alleen

K

ø

IS, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

Fåre-

vejle
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bekr!=fJ'f1,;)~;

Domme7~5te~.
susann~
o,ass.

:]011

21'3 -f.:f

,

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 53612266
BøIIingsvej 8

4100Ringsted
Fax 5361 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.

o 2>-l ~

REG. HR.

Ved

skrivelse

Niels

Toft

af 2/3 1998 har Dragsholm

Andersen,

relse af tilbygning

tt

ansøgt

om nævnets

til eksisterende

00.

Kommune

8/4 1998
F19/98

for ejeren,

tilladelse

til opfø-

sommerhus på matr. nr. 4

an Odrup by, Fårevejle.
Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. Ifølge deklarationens
"Ingen bygning
føres

om

fredning

pkt. VII er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

bygnings tegninger

farver har været

tinglyst

med

Jorder

anglvelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

,

tt

:.-s::

:].:::
~&
(/)'

-J

Y

.r:-

ZO

1>

~m
:o:J

co

\j

:o

'j)~

co
:.o '\ 3
c.o
3"
~ ø
00

er om farver oplyst:

"Væg: Sort træ
Tag: Sort tagpap
Mindre

bygningsdele,

Idet ejendommen

stern, vinduer

er beliggende

m.m.: Mørkeblå"

i l. række mod vandet og er om-

•.-J<.

'-

"
~~
()

'0
~
~

-eD

fattet af 100 m strandbeskyttelseslinjen,
diget

Vestsjællands

Amt,

Natur

har nævnet

& Miljø,

foranle-

til at afgive

udta-

lelse i sagen.
I skrivelse

af 27/3 1998 har Natur

"Strandbeskyttelseslinien
fra den

sammenhængende

den 25. marts
seslinien

på

ejendommen

landvegetations

1998 foretaget

og konstateret,

m bag linien,

& Miljø bla. bemærket:
er fastsat
begyndelse.

en udmåling
tilbygning

til

50 m

Amtet

har

af strandbeskyttel-

at det eksisterende

og at den ansøgte

,

hus ligger 13,5

kommer

til at lig-

ge 9,5 m bag linien.
Det skal i denne
bestemmelse"
m-linien

anledning

bemærkes, at den såkaldte

om godkendelse

og den

telseslinie

særligt

er ophævet

af byggeri beliggende

tinglyste

indskrænkede

"censur-

mellem

100

strandbeskyt-

ved naturbeskyttelseslovens

ikrafttræ-

delse den l. juli 1992.

Amtets

tilladelse

byggeri,
Nævnets

er herefter

der i øvrigt

ikke nødvendig

ikke giver anledning

byggeri

den d. 7/4

tinglyste

1943

ikke anses i strid med formålet
deklaration

medfør af naturbeskyttelseslovens
relse af den ansøgte

Tilladelsen

bortfalder

til sommerhuset

med de fremsendte

såfremt

§

til Naturklagenævnet

København

1360

Klagefristen

gørelsen

meddelt

den

udløber

en

er

klagefristen

fristen til den følgende
Klage indgives
Tilladelser
gøreIse,

medmindre

inden

3

43,

§

jfr.

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

med de angiv-

hverdag.

skriftligt

Rettidig

opfø-

tegninger.

K) af bla. ansøgeren,

skellige myndigheder.

i

50, jfr. § 66, stk. 2.

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. l påklages

med

at nævnet

den ikke er udnyttet

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

meddeles,

50, stk. l tillader

§

tilbygning

ne farver i overensstemmelse

4.,

til bemærkninger."

afgørelse:

Idet det ansøgte

15,

til det ansøgte

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-o

andet .

...----7

;;Æ4~

Flemming

Fle~~l~g

//,

sendes

Niels Toft Andersen,

~

...,

Jørgensen

,

!

Riisv,ej 28, 4540 Fårevejle

Skov- og Naturstyrelsen,
rø

til:

Naturfredningsforening,

Vestsjællands

.~.

'/ ~ "'-K._

I

'/

Leth-Larsen

Kopi af kendelsen
Danmarks

",
/

Amtskommune,

Nørregade

Haraldsgade

2, 1165

53, 2100

Kbh.

Natur & Miljø, Alleen

Kbh. K

ø

15, 4180

So-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8

•

4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
iJ&:.'-.

NR.

o31~.GO

I\I;U

Ved

skrivelse

ansøgt
..

matr.

om

af 1/5 1998 har kommunen

nævnets

nr.

8 ca Ordrup

af deklaration

føres

by,

bygning

til

for ejeren

opførelse

Fårevejle.

om fredning

I deklarationens
"Ingen

tilladelse

tinglyst

1998

Den 18/5
F34 /98

af

Kim Jensen

sommerhus

Ejendommen

på

er omfattet

den 7/4 1943.

pkt. VII er bla. anført:
paa nogen

forinden

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

forelagt

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Facader:

2040-Y30R

Fundament:
rr

:"~

'l

~
'C:

"

(
o. ,

Brystninger:

Udføres

filses
af lærketræ

lysegrå pap."

byggeri

ikke findes i strid med formålet

den d. 7/4 1943 tinglyste
i medfør

kaldes
ladelse

deklaration

af naturbeskyttelseslovens
af sommerhuset

ver efter de fremsendte
Nævnets

ubehandlet

afgørelse:

Idet det ansøgte

førelse

farveprøve:

Hvid Ral 9010

Tag: Listedækning
Nævnets

jfr. tilsendt

filses

3030-Y50R

Døre/vinduer:

~

er bla. oplyst,

tidligere
samtidig.
til

blev tilbagekaldt

§

det, at nævnet

50, stk. l tillader

i overensstemmelse

med de angivne

opfar-

tegninger.

tilladelse

af 29/10

Ejeren har hertil

bebyggelse

meddeles

med

på

tilbage-

den 18/2 1998 søgt om til-

ej endommen,

den 25/2 1998.

1997, F65/97,
men

denne

ansøgning

•

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.
15,

1

4.,

skellige
gørelsen

påklages

til Naturklagenævnet

København

1360

myndigheder.
er

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

inden

lørdag

§

43,

jfr.

ansøgeren,

ejeren

og

for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.
før klagefristen

er udløbet.

gør2jjj~gemynd:::~temmer andet.
klage

Flemming

Leth-Larsen

har opsættende

Kopi af kendelsen
Kim Jensen,

for den påklagede

y'

sendes

Lucernevej

til:
2610 Rødovre

567,

Søren Peter Hansen,

Danmarks

Naturfredningsforening,
Amtskommune,

Hedevej

Nørregade

Haraldsgade
Natur

24, 2680 Solrød

53, 2100 Kbh.

& Miljø, Alleen

Udskriftens rigtighed bekræ'fta:::
Dommere!H~i~d,
dell

0't7~~

Susanne Topsøe
o.ass.

Strand

2, 1165 Kbh.

rø

"

af-

' g' Jørgensen

Skov- og Naturstyrelsen,

•

virkning

Arkitekt

Vestsjællands

87,

§

(adr. Frederiksborggade

pågældende

må ikke udnyttes,

Rettidig

3

§ 50, jfr. § 66, stk. 2.

kan efter naturbeskyttelseslovens

klagefristen
fristen

ikke er udnyttet

/0/'5--1c1

K

ø

IS, 4180

So-

·
t

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100

Ringsted

Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.

Den 18/5 1998

REG. NR.

tt

Ved skrivelse
sen ansøgt

af 7/5 1998 har kommunen

om nævnets

tilladelse

på matr. nr. 8 cq Ordrup
Ej endommen

er

omfattet

af

til opførelse

deklaration

Kenn Peteraf sommerhus

om

fredning

paa nogen

del af "Næsgaardens"

føres

bygningstegninger
forelagt

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning

farver har været

for ejeren

by, Fårevejle.

den 7/4 1943. I deklarationens
forinden

F36/98

o~l~. 00·

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

"Udvendige

tt

Ydervægge

udføres

udføres

i træbeklædning,

og plankeværk
som falsede

ger en mat, grålig
Nævnets

m.v. males hvide eller
zinktage,

lysegrå

der efter kort tid anta-

farvenuance."

byggeri

den d. 7/4 1943 tinglyste
førelse

der males lysegrå

afgørelse:

Idet det ansøgte
i medfør

anført:

farver:

døre, vinduer
Tagene

er om farver/materialer

ikke findes i strid med formålet
deklaration

af naturbeskyttelseslovens
af sommerhuset

ver og materialer

§

meddeles

efter de fremsendte

det, at nævnet

50, stk. 1 tillader

i overensstemmelse

med

med de angivne

tegninger.

opfar-

•

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.
IS,

l

4.,

skellige
gørelsen

påklages

til Naturklagenævnet

København

1360

myndigheder.
er

K) af bla.
Klagefristen

meddel t

den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser
Rettidig

skriftligt

lørdag

klage

Petersen,

§

43,

2.

jfr.

§

87,

ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede

eller

helligdag,

. Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.
før klagefristen
virkning

klagemyndigheden
/

Kopi af kendelsen

66, stk.

§

3

hverdag.

har opsættende

Leth-Larsen

inden

(adr. Frederiksborggade

pågældende

må ikke udnyttes,

medmindre

Kenn

50, jfr.

kan efter naturbeskyttelseslovens

klagefristen
fristen

§

ikke er udnyttet

~/;./

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

'

Fle~ensen

sendes til:

Schønebergsgade

7, 2. th.,

1906

Frederiksberg

C

Danmarks

Naturfredningsforening,

skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

•

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165

53, 2100 Kbh.

Kbh. K

ø

& Miljø, Alleen IS, 4180 So-

rø

Udskriftens rigtighed bel<ni'r'",,,,,,,
Dommeren/~l3,in~ij, GEm

ifji OA/~

Susanne TdPsøe
o.ass.

/{I/f_.t?9

/") . 10·

.,

'

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

TLF. 57,61 2266

AMT

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Grethe

Ruth Lund

Ved Skoven
4540

28

Fårevejle

Den

18/5 1998
F28/98

tt

Ved

skrivelse

delse

af 27/3

til at opføre

Ordrup
Sagen

1998

har De ansøgt

et brændeskur

på

la

m2

om nævnets
på matr.

tilla-

nr. 4 gI

by, Fårevejle.
har været

tur & Miljø,

der i skrivelse

"Ejendommen
nordvest

sendt til udtalelse

ligger

bebyggelse

sommerhusområde

jf. vedlagte

af fredningsdeklaration

tinglyst

kun må ske efter

Amt,

Na-

af 7/5 1998 har bemærket:

i et udbygget

for Ordrup,

i Vestsjællands

kortudsnit,

ca.

500

m

og er omfattet

den 7. april 1943, hvorefter

tegninger,

der forud er godkendt

af Fredningsnævnet.
Brændeskuret,

tt

tagdækningen
Næsskov.

indenfor

dog

friholdes
Amtet

af teglrøde

..

af ansøgningen,

li' 1'0"

~ .
,.

t.:-·.

'<I.

til bebyg-

m ind mod

skovkanten

at brændeskurets

og at skurets

~;"11;ri 't'lriet

. \'l.J..L\.-.l'\·)\.j.c~lsen

."0"

J

la

frigives

at det ansøgte byggeri

grøn.
\\r

på

skov

at

I

•
"'-'0-

J' ;U

/"

{.I

//

ikke vil være i

med fredningsdeklarationen."

ståltrapeztegl,

; '.

14 m fra

for bebyggelse.

Det fremgår

r

opføres

og med

pkt. X er bl.a. anført,

ved

at et bælte

finder herefter,

bliver

trækonstruktion

ståltrapezplader,

byggelinien

således,

strid med formålet

røde

i mørkegrøn

I Fredningsdeklarationens

arealerne
gelse,

der udføres

/
--"'?
/71_0c...-v<..,l

Bil.

udvendige

tag beklædes
farve

med

i øvrigt

Nævnets

afgørelse:

Idet det ansøgte

ikke

fredningsnævnets

findes

kendelse

det ansøgte

50, stk.

§

brændeskur

som foran beskrevet.

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

stk.

tt

1

myndigheder.
er

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

klagefristen
fristen

50, jfr.

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

at

i farver

og

inden

3

66, stk. 2.

§

§

43, jfr.

§

87,

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og

for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

Over-

tillades

ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København
gørelsen

sted og

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

skellige

§

med

det i medfør

l, at det

på nævnte

materialer,

Afgørelsen

formålet

af 7/4 1943, bestemmes

af naturbeskyttelseslovens
opføre

i strid med

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

/M~

er udløbet.

for den påklagede

af-

beste mer andet.

/~::

Flemming Leth-Larsen

Flem . '~rgensen

tit

.// /
Kopi af kendelsen
Dragsholm
Danmarks

sendes til:

Kommune,

Rådhuset,

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
rø

Rådhusvej

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

75, 4540 Fårevejle

St.

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

"

Udskriftens rigtigl-,ed '1'.'.'
DommereD)f~stGCI, .:

ø'o~~

Susanne lopsøe
o.ass.

.
1

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej

75

Fårevejle

4540

St.
Den 26/5 1998
F38/98

REb. NR.

•

Ved

skrivelse

Erik

af 20/5

Jensen,

ansøgt

eksisterende

o~"4:>.

har kommunen

1998

om nævnets

sommerhus

00-

for ejeren,

tilladelse

til tilbygning

nr. 4 qc Ordrup

på matr.

Karsten
til

by, Fårevej-

le.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
paa nogen

føres

bygningstegninger

farver har været

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning
forinden

om

del af "Næsgaardens"
med

Jorder

anglvelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
•

I ansøgningen

er om udvendige

"Ydervægge/træbeklædning

farver/materialer

males

sorte som ekst. hus,

tagdækning

udføres

vindskeder

males røde som ekst. hus

døre og vinduer
Nævnets

af den ansøgte

som ekst. hus."

tilbygning

med fredningsdeklarationen

Som følge af byggeriets
et udbygget

.'

i{\-

,

findes

ikke

og ejendommens

skønnes

i strid

med

tinglyst den 7/4 1943.
det ansøgte

,hetydning i forhold

et
I~ -Oca cz.

MIIJØ-ogB1erglrflTIiI~f~r
J nr ~N 1 QQ~
\ ':1.. '\
t. ,

karakter

sommerhusområde,

være .af underordnet
mål.

som ekst. hus

afgørelse:

Opførelse
formålet

i gråt tagpap

males hvide

anført:

beliggenhed
endvidere

til fredningens

l

at

for-

•

Under

hensyn

- i medfør

hertil

bestemmer

nævnets

formand herefter

af naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse

for Fredningsnævn
af tilbygningen,

§

alene

50, stk. l, jfr. for-

9, stk. 4 - at der tilla-

§

når der anvendes materialer

og

farver, som angivet.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

15, 4., 1360

myndigheder.

gørelsen

er

Klagefristen
den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

43, jfr.

§

87,

ej eren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

3

(adr. Frederiksborggade

pågældende

skriftligt

Rettidig

§

K) af bla. ansøgeren,

meddelt

klagefristen
fristen

til Naturklagenævnet

København

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. l påklages
skellige

ikke er udnyttet

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

/~
/'

/j~
FlemlT\itl9/Jørgensen
/'

~//'

//!/

•

Kopi af kendelsen
Karsten
Danmarks

sendes til:

Erik Jensen, Nordvad

33, 2860 Søborg

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

Amtskommune,

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed

b8kr2::l\"''.?~.

Dommer~,~ j,;Ai~ed,

Oi/

Ci'8:!

&/:7Y'ltY

Susanne Topsøe

o.ass.

2",//~?)!?

'7,/

/,-1.

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle
Den 4/6 1998

REG. NR. o?>l3. 00.

•

Ved skrivelse
B.

Jønsson,

af 2/6 1998 har kommunen
ansøgt

vinterhave/udestue
km Ordrup

om nævnets

til

sommerhus

Birthe

tilbygning
på matr.

J.
af

nr. 4

by, Fårevejle.

Ej endommen

er

omfat tet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

"Ingen bygning
føres

for ejeren,

tilladelse

til eksisterende

F41/98

paa nogen

forinden

fredning

del af "Næsgaardens

ll

forelagt

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

bygningstegninger

farver har været

om

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette. II

I ansøgningen

er om udvendige

IIAlt udvendig

træbeklædning

Tagdækning

udføres

farver/materialer

males mørkebrun

anført:

som ekst. hus.

i klar PVC-thermotagplader."

Nævnets af9ørelse:
Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være
mål.

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

betydning

den 7/4 1943.
beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere
i forhold

til fredningens

i
at

for-

..

Under

hensyn

- i medfør

hertil

nævnets

des opførelse

for Fredningsnævn

alene

50, stk. 1, jfr. for-

§

9, stk. 4 - at der tilla-

§

af vinterhaven/udestuen,

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

når der anvendes

påklages

1

skellige

mate-

er

udløber

en

til den følgende

indgives

Tilladelser

3

§

87,

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

43, jfr.

§

ansøgeren,

Klagefristen
den

klagefristen
fristen

K) af bla.

meddelt

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gørelsen

ikke er udnyttet

kan efter naturbeskyttelseslovens

15, 4., 1360 København

Klage

herefter

og farver, som angivet.

Tilladelsen

stk.

formand

af naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
rialer

bestemmer

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

for den påklagede

klagemyndigh~estemmer
/'

er udløbet.
af-

andet.

//-

dI~

Fle~g'Jørgensen

./ltI
Kopi af kendelsen
Birthe

sendes

J. B. Jønsson,

Danmarks

til:

Humlemarksvej

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

5, 2605 Brøndby

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen

15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bekræ"'l~;b
Dommere9~ J?1nJJ~ted, aGn

W e7fi~

Susanne 10psøe
o.ass.

M_u
'/0' 1J'.

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 57612216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 4/6 1998
F40/98

REG. NR.
Ved

skrivelse

Jensen,

af 28/5

ansøgt

00.

1998 har kommunen

om nævnets

fang og brændeskur
gI Ordrup

08'13.

tilladelse

til eksisterende

er

omfattet

af

sommerhus

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
bygning

føres

til opførelse

Ole Vig
af vind-

på matr.

nr. 4

by, Fårevejle.

Ejendommen

"Ingen

for ejeren,

paa nogen

forinden

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

om

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Facader

er om udvendige

og gavle udføres

Tagdækning

udføres

Døre og vinduer
Nævnets

males hvide."

af det ansøgte

byggeri

med fredningsdeklarationen

et udbygget
mål.

træbehandling.

i røde teglsten.

Som følge af byggeriets
være

i hvidmalet

anført:

afgørelse:

Opførelse
målet

farver/materialer

af underordnet

tinglyst den 7/4 1943.

karakter

sommerhusområde,
betydning

findes ikke i strid med forog ejendommens

beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere
i forhold

til fredningens

i
at

for-

tt

Under

hensyn

- i medfør

hertil

opførelse

anvendes

nævnets

af naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des

bestemmer

for Fredningsnævn
af vindfang

materialer

Tilladelsen

stk.

1

den

tt

er

Klage

Klagefristen
den

udløber

en

klagefristen
fristen

50, jfr.

§

K) af bla.

meddelt

til den følgende

indgives

Tilladelser

når der

ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gørelsen

som ansøgt,

som angivet.

såfremt

15, 4., 1360 København
skellige

50, stk. 1, jfr. for-

3

§

43, jfr. § 87,

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

inden

66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

alene

9, stk. 4 - at der tilla-

§

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

§

og brændeskur

og farver,

bortfalder

formand herefter

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

';7:/ "
/~

Flemmxi,
/

~:~-:sen

/,//1

.// Y
Kopi af kendelsen
Ole Vig Jensen,
Danmarks

sendes

til:

Kalundborgvej

219 A, Allerup,

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

Haraldsgade

Amtskommune,

4300 Holbæk

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540 Fåre-

vejle
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Udskrifiens rigtigl.ed bekræfte::;

f%-9<1

Domme~~~
Susanne Topsøe

o.ass.

l

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 9/6 1998

REG. NR.

Ved skrivelse
Sindby,

0~1?>.

F30/98

af 1/4 1998 har kommunen

ansøgt om nævnets

på matr.

co

tilladelse

for ejeren,

til opførelse

Hans

Eske

af et skur

nr. 4 ag Ordrup by, Fårevejle.

Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
paa nogen

føres

bygningstegninger

farver har været

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning
forinden

om

del af "Næsgaardens"
med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."

•

I ansøgningen

er om udvendige

farver/materialer

"Facader og gavle er trykimprægn.
Tagdækning:
Vestsjællands

Brune betontagsten
Amt, Natur

søgrøn som ekst. hus.
som ekst. hus."

& Miljø, har i skrivelse af 2/6 1998

anført,

at de intet har at bemærke

Nævnets

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

anført:

byggeri

til opførelse

af skuret.

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst den 7/4 1943.

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være
må l .

karakter

sommerhusområde,

af· underordnet

betydning

Mlljø- og EnerglmlnlSlerlet
J.nr SI\I 1 q~R -\ 9.. \\. \ \..{~oco':1

1 O .JUNi 1998
~~

beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere
i forhold

til fredningens

i
at

for-

Under

hensyn

- i medfør

hertil

bestemmer

nævnets

af naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse

for Fredningsnævn
af skuret,

formand
§ 50,

herefter

alene

stk. l, jfr. for-

9, stk. 4 - at der tilla-

§

når der anvendes

materialer

og far-

ver, som angivet.

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.
15,

skellige

•

myndigheder.
er

K) af bla.
den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

43,

jfr. § 87,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

§

hverdag.

skriftligt

Rettidig

3

(adr. Frederiksborggade

pågældende
lørdag

inden

66, stk. 2.

§

ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

klagefristen
fristen

50, jfr.

§

til Naturklagenævnet

København

1360

gørelsen

er udnyttet

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages
4.,

ikke

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden
/"'"
"

--~
...

/"

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

"'''/-

/':--:-/

,m~L.,Jørgensen
Flei//

•

Kopi af kendelsen

sendes til:

Hans Eske 8indby,

Midtermolen

Danmarks

8,

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

2. th., 2100 Kbh.

ø

Nørregade

Kbh. K

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165

53, 2100 Kbh.

ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed br:.krr;B '\\..:.
Dommere/~!fi~ted, (),(:;n 9~ .f'%
&(/ &~17.&Ø· 'I b :/.
Susanne Topsøe
o.ass.

Fåre-

o

FREDNINGSNÆVNET

•

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BølIingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm

REG. NR.

Kommune

Fax 5761 2216

0~ t::) .00.

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 24/7 1998
F49/98

Ved skrivelse
Christensen,
•

tilbygning

af 23/6 1998 har kommunen
ansøgt

om

nævnets

til eksisterende

se samt opførelse

for ejeren,

tilladelse

sommerhus,

af tilbygning

til

Hans Arne

opførelse

overdækning

af

af terras-

til garage på matr.

nr. 4 nv

Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

paa nogen

forinden

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygnings tegninger

farver har været

om

med

Jorder

angivelse

naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
Det fremgår
kræftet

af ansøgningen,

af Kirsten

hvilket

Christensen,

telefonisk

om udvendige

er blevet

be-

farver/materia-

ler:
"Tag: Eternit/rød
Huset:

Svenskrød

Vinduer

og døre: Hvide"

Det bemærkes,

at nævnet

sagsbehandling

Nævnets

lejlighedsvis

har besigtiget

i forbindelse

med anden

ejendommen.

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

målet med fredningsdeklarationen

findes ikke i strid med fortinglyst

den 7/4 1943 .

.Som følge .af qygge.~i.e.t;s
'r.~~~rakter
og ejendommens
Jl

-'

"'9/

I ....
'

-

...

")~·I..~J.·,~~n

/ Z; II

li'

oco.v F3i1.

bel iggenhed

i

et udbygget
være

sommerhusområde,

af underordnet

skønnes det ansøgte

betydning

i forhold

endvidere

til fredningens

at

for-

mål.
Under hensyn
- i medfør

hertil,

opførelse

terrasse,

nævnets

for fredningsnævn
af

tilbygning

samt opførelse

når der anvendes
Tilladelsen

til

Afgørelsen
1

15, 4., 1360

den

København

er

fristen

til garage

Klagefristen
den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

inden

3

43, jfr.

§

87,

§

ejeren

og

for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

angivet.

hverdag.

skriftligt

Rettidig

som ansøgt,

(adr. Frederiksborggade

pågældende
lørdag

af

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

K) af bla. ansøgeren,

meddelt

klagefristen

overdækning

ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gørelsen

sommerhus,

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

skellige

50, stk. 1, jfr. for-

og farver, som ovenfor

såfremt

alene

stk. 4 - at der tilla-

af tilbygning

materialer

bortfalder

§

§ 9,

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

stk.

formand herefter

af naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des

bestemmer

før klagefristen

har opsættende

virkning

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndigheden
bestemmer
~-?

af-

andet.

-'C;

,/~
Flemmi ~ g/Jørgensen

W

Kopi af kendelsen

sendes

Hans Arne Christensen,
Danmarks

til:

Pilevang

13, 4534 Hørve

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Nævnsmedlem

Flemming

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 4540

vejle
Udskriftens rigtighed bekræ'itG~
Dommere~j. !?i~ted, dsn '2/;/II _ti

~/(O/~

Susanne Topsøe
o.ass.

'1'1

Ir.
ri

Fåre-

,FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.

Den

8/9 1998

F71/98

REG. NR.o&l~"
..

Ved skrivelse
Arne

modtaget

Nielsen

sommerhus

ansøgt

er

nævnets

af

paa nogen

forinden

tilladelse

deklaration

I deklarationens

"Ingen bygning

1998 har kommunen

del af

forelagt

om

for ejeren

opførelse

af

by, Fårevejle.

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:
"Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

til

på matr. nr. 4 zs Ordrup

omfattet

den 7/4 1943.

føres

om

og gæstehus

Ejendommen

den 27/8

Go ~

Jorder

med "angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige

og er godkendt

af dette."

>

!=- ~

..'r.

;:,

I

~

00

-=
1SI
l

z~
~
ton
iOm
"\) .~ g ~
. co

Om sommerhusets

"Ydervægge:

~ ,3 Vinduer

Males

og døre:

udvendige

farver er oplyst:

palæ-grå .
Males hvide.

:J

(oD

ClO

og gæstehusets

~

~

Tagdækning:

Sort

""~~

tagpap."

,,!L

"

Det

fremgår

af

de

fremsendte

tegninger,

at

sommerhuset,

en

I

bjælkehytte,

er på

at gæstehuset

Nævnets

40 m2

med terrasse

med

9,6

m2

overdækket

terrasse,

og

er ialt på 16,5 m2•

afgørelse:

Det ansøgte

byggeri

findes

ikke i strid med formålet

med den

-

med nævnet

som påtaleberettiget

den

7/4 1943 tinglyste

--

--

fred-

ningsdeklaration.
Nævnet

tillader

derfor

opførelse

af sommerhus

og gæstehus

med

- -- --

--

•

den ifølge
og

den fremsendte

i øvrigt

Husenes

situationsplan

i overensstemmelse

udvendige

farver

tillades,

duer og døre alene males

Tilladelsen

bortfalder

med

stk.

1

den

gørelsen

påklages

myndigheder.
er

Klage

udløber

en

Tilladelser
gørelse,

medmindre

•

virkning

og

forafHvis

forlænges

klagemyndigheden

bestemmer

,,.--y

Flemm~Jørgensen

Kopi af kendelsen

til:

sendes

er udløbet.

for den påklagede

Flemming Leth-Larsen

af-

andet.

53, 4540 Fårevejle

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

ejeren

helligdag,

før klagefristen

;/ ;M4'~Z:"'"

Danmarks

87,

til Fredningsnævnet.

har opsættende

Ordrupvej

§

klageberettigede.

eller

1/2

Arne Nielsen,

3

hverdag.

må ikke udnyttes,

klage

43, jfr.

§

er 4 uger fra den dag,

lørdag

skriftligt

Rettidig

inden

(adr. Frederiksborggade

pågældende

til den følgende

om, at vin-

er udnyttet

ansøgeren,

Klagefristen
den

indgives

/

K) af bla.

meddelt

tegninger .

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

til Naturklagenævnet

København

klagefristen
fristen

ikke

kan efter naturbeskyttelseslovens

15, 4., 1360
skellige

fremsendte

hvid".

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

Afgørelsen

de

beliggenhed,

dog med v~lkår

"brækket

såfremt

angivne

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2,

1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen

rø

Udskriftens rigtighed bekræftes
Dommeren i ,RiDQSted, den

~ ~/)J~
usanne Topsøe

o.ass.

dl 'J_ &7
'l/J.

15, 4180 50-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 5761 2266

•

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle
Den 11/9 1998
F73/98

tt

Ved ansøgning
Jørgen

modtaget

Skov Petersen,

relse af tilbygning
bs Ordrup

den 10/9 1998 har kommunen
ansøg~

om nævnets

til eksisterende

tilladelse

sommerhus

til opfø-

på matr. nr. 4

by, Fårevejle.

Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
ilIngen bygning
føres

for ejeren,

paa nogen

forinden

fredning

del af IINæsgaardens

ll

forelagt

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

bygningstegninger

farver har været

om

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette. II

tt

I ansøgningen

er om farver

IILysegrå vægge med hvide,

anført:
mindre

bygningsdele.

Taget er sort tagpap.1I

Af de medsendte
14 m

2,

tegninger

fremgår,

og at sommerhusets

opførelse

vil være

at tilbygningen

udvendige

11,3 m i længden

mål efter

er på godt

tilbygningens

og 5/22 m i bredden,

ialt

knap 60 m2•
Ifølge telefonisk
rende sommerhus
handlet

sager

ved nævnets
til gæstehus

oplysning

opført
om

Em

fra Dragsholm

omkring
på

1948. Nævnet har tidligere

ej endommen

sag, F 86/97,

blev

ialt ca. 17 m2•

Kommune er eksiste-

opført

godkendt

be-

udhusbygning , der

efter om-/tilbygning

Nævnets

•

afgørelse:

Opførelse
målet

af det ansøgte
af byggeriets

inde i udstykningen,
underordnet

før

hensyn

af

hertil

bestemmer

nævnets

tillades

Tilladelsen

stk.

såfremt

den

1360 København

skellige

myndigheder.

Klage

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

klagefristen

Tilladelser

1,

jfr.
at

-

- i medforret-

tilbygning
tegninger

er udnyttet

inden

3

§

43, jfr.

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

til den følgende

indgives

alene

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

til Naturklagenævnet

15, 4.,

fristen

ikke

kan efter naturbeskyttelseslovens

er

formål.

farver.

bortfalder

1 påklages

gørelsen

4

at være af

efter de fremsendte

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

stk.

stk.

9,

§

opført

formand

50,

§

beliggenhed

endvidere

til fredningens

for Fredningsnævn

med de foran angivne

•

i forhold

den 7/4 1943.

og ejendommens

det ansøgte

naturbeskyttelseslovens

til sommerhuset

ikke i strid med for-

tinglyst

karakter,

skønnes

betydning

ningsordenen

•

findes

med fredningsdeklarationen

Som følge

Under

byggeri

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

før klagefristen

Rettidig

klage har opsættende

virkning

gørelse,

medllundre klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

/--;-7

af-

andet.

/

/'

-:;~~
Fle~'

Jørgensen

/,
,

I

1/

,/

Kopi af kendelsen

sendes til:

Jørn Skov Petersen,
Danmarks

/

Bjergmarken

31, 1. tv., 4300 Holbæk

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2,

1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Nævnsmedlem

Flemming

vejle

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

•

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

REG. NR. o~1>.00
Dragsholm

4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 11/9 1998
F74/98

•

Ved skrivelse
Bendt

modtaget

Wæver

den 10/9 1998 har kommunen

ansøgt om nævnets

l

lovliggørelse

på matr. nr. 4 q Ordrup bYI

Fårevejle.

Ej endommen

deklaration

er

omfattet

af

den 7/4 1943. I deklarationens

om

l

af udhusbygning

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning

paa nogen del af "Næsgaardens"

føres

bygningstegninger

forinden

for ejeren

med

Jorder maa op-

angivelse

farver har været forelagt Naturfredningsnævnet

af udvendige
og er godkendt

af dette."
Det
..

fremgår

af ansøgningen

har udvendige

I

at udhuset

er udført i træbeklædning

Tagdækning

er udført i mælke-hvide

fremgår

i 1970

og

farver således:

"Ydervægge

Det

er opført

af de fremsendte

og er malet mørkebrun.
PVC-plader."

tegninger

at det eksisterende

l

sommerhus

med tilbygning

på ejendommen

er approberet

Sommerhus

med tilbygning

er på ialt ca. 60 m2,

i 1967.

og det nu an-

søgte udhus er på ca. 13 m2•
Nævnets

afgørelse:

Opførelsen

e

af det ansøgte

udhus

findes

målet med fredningsdeklarationen

~;ljø~Og En@~I~~tp~
af byggeriets
.nr. '- N 199B - /,2 Il/tf-Cl(}O:!

1 4 .)tP. 1998
dW""

/f7r?

karakter

ikke i strid med for-

tinglyst
I

den 7/4 1943.

og ej endommens

beliggenhed

inde i udstykningen,

tt

underordnet
Under
før

hertil

det ansøgte

i forhold

godkender

nævnets

ningsordenen

for Fredningsnævn

opført

de fremsendte

efter

15,

l

skellige

9, stk.

§

tegninger

af

formål.
alene

- i med-

jfr. )forret-

l,

4 - at udhuset

og i materialer

til Naturklagenævnet

København

1360

myndigheder.
er

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

klagefristen
fristen

stk.

50,

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

4.,

gørelsen

formand

at være

er

og med

som angivet.

Afgørelsen
stk.

endvidere

til fredningens

naturbeskyttelseslovens

farver,

•

betydning

hensyn
af

skønnes

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

43,

jfr.

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

§

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

før klagefristen

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

virkning

for den påklagede

klagemyndighede~temmer
,- p/'

er udløbet.
af-

andet.

I

?.~,

Y;.~/

Flem~ ~ ~ørgensen

(/

•

Kopi af kendelsen

sendes til:

Bendt Wæver, Højtoftevej
Danmarks

2,

2600

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Glostrup
Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2,

53, 2100

1165

Kbh. K

Kbh. ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Nævnsmedlem

Flemming

Ewalds

Leth-Larsen,

Have 5Ir

4300

Disbjergvej

7,

vejle

Udskriftens rigtighed bekræftes
Dommerel}~i~ed,
dem

{vt7~
Susanne Topsøe
o.ass.

Holbæk

/1/ ej -1~

4540

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

•

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 19/10 1998
F89/98

RECiNR.
Ved skrivelse
Andreasen,
bygning

O~l~·oo

af 9/10 1998 har kommunen

ansøgt om nævnets

og carport/udhus

tilladelse

for ejeren, Hans Berg
til opførelse

til eksisterende

af til-

sommerhus

på matr.

fredning

tinglyst

nr. 4 vi Ordrup by, Fårevejle.
Ej endommen

deklaration
.
I deklarationens pkt. VII

er

omfattet

den 7/4 1943.

af

"Ingen bygning

paa nogen

føres

bygningstegninger

forinden

farver har været

om

er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

forelagt

med

Jorder maa op-

angivelse

Naturfredningsnævnet

af udvendige·
og er godkendt

af dette."
Det

fremgår

af

beliggenhedsplanen,

sommerhusbebyggelse

at

tilbygges

på 60 m2

der
50 m2

til

eksisterende

bolig,

og 27 m2

carport/udhus.
I a?søgningen

er om udvendige

farver/materialer

anført:

"Tag: Røde cementtagsten
Trævægge:

Hvide

Sekundære

bygningsdele:

Nævnets

Hvide"

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget

karakter

sommerhusområde,

1/

Naturstyrelsen

J nr :.;" 1:196 - /
/,',.

/0 '/

o')

-<.J

I

~
/

-000"

beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere

l'vliljfJ- og Energiminii'ltcrict

;-j k(Jv- og

den 7/4 1943.

ry

'J

,.'1.

~

i

at

være

af underordnet

betydning

i forhold

bestemmer

nævnets

til fredningens

for-

mål.

Under
før

hensyn
af

hertil

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse
materialer

af tilbygning

og farver,

Tilladelsen

stk.

er

den

ikke

K) af bla.

udløber

en

fristen til den følgende
Tilladelser

lørdag

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

eller

helligdag,

før klagefristen
virkning

og forHvis

forlænges

er udløbet.

for den påklagede

af-

andet .
:,---

til:

Vænget

2, 4130 Viby Sjælland

Naturfredningsforening,

Vestsjællands

ejeren

klageberettigede.

klagemyndigh~emmer

Skov- og Naturstyrelsen,

43, jfr. § 87,

er 4 uger fra den dag, af-

.... '

,Danmarks

§

til Fredningsnævnet.

Rettidig

Hans Berg Andreasen,

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

3

hverdag.

må ikke udnyttes,

sendes

inden

(adr. Frederiksborggade

pågældende

skriftligt

Kopi af kendelsen

for-

når der anvendes

er udnyttet

ansøgeren,

Klagefristen
den

Klage indgives

jfr.

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

til Naturklagenævnet

meddelt

klagefristen

l,

- i med-

stk. 4 - at der tilla-

og caport/udhus,

såfremt

15, 4., 1360 København
gørelsen

stk.

kan efter naturbeskyttelseslovens

myndigheder.

alene

som angivet.

bortfalder

1 påklages

skellige

9,

§

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

50,

§

for Fredningsnævn

formand

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed hel<rær~.:;...
Dommer~i~{ed,
den / ~c

V U47?f'/

Susanne Topsøe
o.ass.

- t/,/

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm

Fax 5761 2216

RfG., NR. o~l3, ao .

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 19/10 1998
F87/98

Ved

skrivelse

af

Juhl Langeland
relse

7/10

har

Nej sum, ansøgt

af en udestue

på

matr. nr. 4 cv Ordrup
Ej endommen

1998,

er

om nævnets

20 m2
af

paa nogen

forinden

Kurt

til opfø-

sommerhus

på

forelagt

om

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygnings tegninger

farver har været

ej eren,

tilladelse

til eksisterende

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

føres

for

by, Fårevejle.

omfattet

"Ingen bygning

kommunen

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge
Vinduer,

udføres

farver/materialer

som træbeklædning,

døre og udhæng

Taget udføres
Nævnets

er om udvendige

males

anført:

der males sort.

hvide.

i sort tagpap."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst den 7/4 1943.

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

betydning

mål.
~iljø- og Energiministeriet
.nr. SN 1996 - \ 'i" \l\

- oc.e:,'::Z

2 O OKT. 1998
Akt. nro
\ a'~

beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere
i forhold

til fredningens

i
at

for-

Under hensyn
før

af

hertil

nævnets

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des

bestemmer

opførelse

af

udestuen,

l,

- i med-

jfr.

for-

9, stk. 4 - at der tilla-

§

når

alene

stk.

50,

§

for Fredningsnævn

formand

der

anvendes

materialer

og

farver, som angivet.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.

l

til Naturklagenævnet

København

1360

K) af bla.

skellige myndigheder.

Klagefristen

gørelsen

meddelt

den

udløber

en

er

klagefristen

fristen til den følgende
Klage indgives
Tilladelser

3

§

43,

jfr. § 87~

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

inden

jfr. § 66, stk. 2.

§ 50,

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

15, 4.,

ikke er udnyttet

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen

~---

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

~~':;;T
.

./

~'"

...-:......:"~I

Flem~~gensen
.~~':j

Kopi af kendelsen

sendes til:

Kurt Juhl Langeland
Danmarks

U~J

Nejsum,

Ørsted

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Bygade 4,

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

4622

Havdrup

2, 1165 Kbh. K

53, 2100

Kbh. Ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7,

4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bekf':=Bfts0
Dommer~;;ti2ted: a~rl

/:;!/t· - f/

;/

(/2,4'[::;l1-f

SusanmfTopsøe
o.ass.

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 57612266
BølIingsvej 8

•

4100 Ringsted

l

Fax 5761 2216

Eli Buen Nielsen
Stations
2730

Alle 16, 3 b

Herlev
Den 31/7 1998
F63/98
F6/98

REG. NR.
I sin afgørelse

tt

af sommerhus

af 28/1

O g 1- 3> - 00-

1998,

på ca. 70 m2

jfr.

F6/98,

på matr.

tillod nævnet

opførelse

nr. 8 ed Ordrup

by, Fåre-

vejle.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

om

fredning

tinglyst

den 7/4 1943.
I tilladelsen

blev godkendt

anvendelse

af følgende

materialer

og farver:
"Ydervægge
Vinduer

udføres

som træbeklædning,

og døre m.v. males

Tagdækning

udføres

at det ved

levering

modtaget

tjærebehandling

anmoder

derfor nu om nævnets

Nævnets

afgørelse:
ikke i strid med formålet

Den nu ansøgte ændring

af tjærebehandlingen

og I:nM~fnTstæsyn

hertil

'J.nr.SN 199~ør af naturbeskyttelseslovens
/"';;:///7'

i- 4 ~UG. 1998.
,I. ('/
7

/,-

&(90;

med

den 7/4 1943.

endvidere

bestemmer

De

til denne tagfarve.

tinglyst

til fredningens

har

fra sort til brun umbra.

tilladelse

findes

nævnet,

sig, at leverandøren

fredningsdeklarationen

ning i forhold

Y"

viste

af taget

af sommerhuset

til brun umbra findes

'Akt . nro

den 27/7 1998 meddelt

af huset

skiftet

Opførelse

elilJø-

i mørk brun.

i træ og er sort-malet."

De har nu i skrivelse

tt,

der males mørk brun.

af taget fra sort

at være af underordnet

betyd-

formål.

nævnets
§

formand alene

-

i med-

50, stk. l, jfr. forret-

ningsordenen
er opført
kendes,

for Fredningsnævn

med farver,

9, stk. 4 - at sommerhuset

§

som foran angivet,

bortfalder

såfremt

Afgørelsen
stk.

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København
myndigheder.

gørelsen

er

udløber

en

•

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

43, jfr.

§

3

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

Klagefristen
den

klagefristen
fristen

K) af bla.

meddelt

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages

skellige

ikke er udnyttet

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

at det god-

i farven brun umbra.

at taget er tjærebehandlet

Tilladelsen

således

ejeren

og

for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag .

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndighedenjPestemmer

af-

andet.

//~
/0/
/A/~
Flem~ng~~ørgensen

f/i

Kopi af kendelsen
Dragsholm
Danmarks

•

Kommune,

sendes

til:

Rådhuset,

Rådhusvej

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Natur

St.

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

Haraldsgade

Amtskommune,

75, 4540 Fårevejle

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 4540 Fåre-

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bekrroftes /
DommererlJ~~sted,
den '..j'!;' j

U::,"(Cl4?~L1

Susanne Topsøe
O.ass.

1:;)

"

',o

FREDNINGSNÆVNET

•

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BøIlingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 31/7 1998
F61/98

REG.Nit

•

Ved skrivelse
Poul Kvist
førelse

modtaget

ansøgt

af en tilbygning

Ej endommen

er

føres

om nævnets

til eksisterende

for ejeren,

tilladelse

til op-

sommerhus

på matr.

fredning

tinglyst

by, Fårevejle.
omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning

OG·

den 23/7 1998 har kommunen

Christensen,

nr. 4 lq Ordrup

d~l3,

paa nogen

forinden

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

forelagt

om

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

af

maa op-

udvendige

og er godkendt

af dette."
Af

•

de

til

ansøgningen

fremgår,

at eksisterende

påtænkte

tilbygning

Om udvendige
"Ydervægge:
Tagdækning:
Vinduer

tegninger

bebyggelse

udgør

og

beskrivelser

er på 49,5 m2,

og at den

39,5 m2•

farver er anført:
træbeklædning

søgrøn.

eternit-bølgeplader

mocca-farvet.

og døre: males hvide.

Sternbrædt
Nævnets

fremsendte

og vindskeder:

males sorte."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst den 7/4 1943.

Som følge af byggeriets

og ejendommens

karakter

beliggenhed

tt

midt i udstykningen,
underordnet
Under

betydning

hensyn

- i medfør

skønnes

hertil

det ansøgte

i forhold
bestemmer

til fredningens
nævnets

af naturbeskyttelseslovens

retningsordenen

for Fredningsnævn

des opførelse

af tilbygningen

når der male&

i farver,

Tilladelsen

bortfalder

tt

stk.
15,

4.,

skellige

er

den

fristen
Klage

stk. l, jfr. for-

§ 50,

Klagefristen
den

udløber

en

Tilladelser

jfr. § 66, stk. 2.

gørelse,

medmindre

§ 43,

jfr. § 87,

ansøgeren,

ejeren

og

for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

3

hverdag.

skriftligt

Rettidig

inden

(adr. Frederiksborggade

pågældende
lørdag

til den følgende

indgives

sommerhus,

ikke er udnyttet

K) af bla.

meddelt

klagefristen

alene

som foran angivet.

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gørelsen

§ 50,

til det eksisterende

såfremt

København

1360

formål.

formand herefter

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

l

at være af

§ 9, stk. 4 - at der tilla-

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

endvidere

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

~~stemmer

af-

andet.

//

/~'
Flemm~/,Jørgensen

,;/1/

tt
Kopi af kendelsen

sendes til:

Poul Kvist Christensen,
Danmarks

Bygaden

13, 2605 Brøndby

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh.

ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7,

4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed hf1\(ræ'(~'!:k
Dommeren i 8inosted, den .'7; /

./

t.:,/

/:;

<' '/

/7/--xt/

Susanne Topsøe
o.ass.

,) ""1'
/'

tf

Fåre-

.1

FREDNINGSNÆVNET

•

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.

Den 10/8 1998
F48/98

•

Ved skrivelse

modtaget

Per V. Kristensen
af gæstehus
Ej endommen

den 26/6 1998 har kommunen

ansøgt

om nævnets

til opførelse

på matr. nr. 4 ts Ordrup by, Fårevejle.
er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

tilladelse

for ejeren

paa nogen

forinden

fredning

del af "Næsgaardens"

forelagt

tinglyst

pkt. VIr er bla. anført:

bygningstegninger

farver har været

om

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
Ejendommen
•

er endvidere

15/10 1969 med nævnet

omfattet

af deklaration

og grundejerforeningen

tinglyst

den

som påtaleberet-

tiget.
I deklarationen
"Såvel

beboelseshus

dæmpede
dende,

er bla. anført:

farver,

som

der hverken

og som falder

reflekterende

materialer

materialer

græstørv

og teglsten.

"Mokkafarvet
Mørkegrå

udhuse

fremgår

Sokler

eller
holdes

i facadens

1 1 ",
l

AIrt nr

..

l~

/.

/2.//

',1198
1...
• ...

9J

Til tagene må ikke
bortset

sorte - asfalterede
materialer."

Mlljø- og EnergImInIsterIet

/9'- 000:t'

i

eller iøjnefal-

røde farver,

om farver:

J.nr SN 1 QQR

fremtræde

farver. Blanke eller

må ikke anvendes.

tag.

vægge.

skal

må være skæmmende

af grønne

- eller udføres

Af ansøgningen

og

sammen med naturens

anvendes
tjærede

garage

fra

eller

Hvide vinduesrammer,

døre m.v."

Nævnet

sagen

har

forelagt

for Grundej erforeningen

der den 9/7 1998 har udtalt

"Baunen",

intet at have at indvende

mod det

ansøgte.
Nævnets

afgørelse:

Idet det ansøgte
de tinglyste

byggeri

ikke findes

deklarationer

meddeles

af naturbeskyttelseslovens
gæstehuset
rialer

§

bortfalder

såfremt

den

skellige
gørelsen

myndigheder.
er

klagefristen

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

.fristen til den følgende
Klage

indgives

Tilladelser

•

Rettidig

§

ikke

af

i mate-

er udnyttet

inden

3

43, jfr. § 87,

§

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

opførelse

50, jfr. § 66, stk. 2.

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København

i medfør

når det opføres

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

med

angivet.

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

at nævnet

50, stk. l tillader

og med farver, som ovenfor

l

det,

med den angivne placering,

Tilladelsen

stk.

i strid med formålet

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage har opsættende

før klagefristen
virkning

er udløbet.

for de~åklagede

af-

9ø~!~klagemyndigh~~6~mV1}~~
Fle~{ng Leth-Larsen
Kopi af kendelsen
Per V. Kristensen,
Danmarks

Flemmj~~gensen

sendes til:
Lagergårdsvej

8kov- og Naturstyrelsen,

60, 2820 Gentofte
Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Nf~sen

~

Naturfredningsforening,

Vestsjællands

/?unner

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh.

ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Grundejerforeningen
nebakken

"Baunen",

v/formand

Kirsten

Harboe,

Bau-

12, 4540 Fårevejle
Udskriftens rigtighed bekræfte~
Dommer~~et1
Susanne Topsøe
o.ass.

/

~-tJ~

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 57612216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 31/7 1998
F60/98

Ved skrivelse
Ralf

modtaget

R. Christensen,

relse

ansøgt

af tilbygning

Ordrup

den 21/7 1998 har kommunen
om nævnets

til eksisterende

tilladelse

til opfø-

udhus på matr. nr. 4 bm

by, Fårevejle.

Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning.paa
føres

for ejeren,

forinden

nogen

om

fredning

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygnings tegninger

farver har været forelagt

tinglyst

med

Jorder maa op-

angivelse

Naturfredningsnævnet

af udvendige
og er godkendt

af dette."
Af

den

til

ejendommen
..

udhuset

ansøgningen

medsendte

er

af

omfattet

og tilbygningen

eksisterende

situationsplan

fremgår,

strandbeskyttelseslinien,

til dette er beliggende

hus og landværts

den

tinglyste

men

landværts

at
at
det

strandbeskyttel-

seslinie ..
Om udvendige
"Udvendig

blokhusbrædder,

Vindskeder,
Tagdækning
Nævnets

farver er oplyst:

vinduer
udføres

der males

og døre males

sorte.
hvide.

i sorte eternit-bølgeplader."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte
MiliOl-

~

.,.

byggeri
teriet

målet med fremlJ,CW ~ml~~dt.~onen
J.nr. ~N 996·' / b

- 3 AUG. 1998
Akt.

nr.

1.2.J

findes ikke i strid med fortinglyst

11/'7 _ & 00 -0

den 7/4 1943.

Som følge af byggeriets
te endvidere
fredningens

Under

at være

hertil

af underordnet

des opførelse

bestemmer

nævnets

for Fredningsnævn
af den ansøgte

materialer

Tilladelsen

stk.

l

gørelsen

bortfalder

til

påklages

er

såfremt

den

til udhuset,

ikke

er udnyttet

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

inden

3

§ 43, jfr. § 87,

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

Klagefristen
den

når der

§ 50, jfr. § 66, stk. 2.

K) af bla.

meddelt

alene

som angivet.

til Naturklagenævnet

myndigheder.

herefter

stk. 4 - at der tilla-

kan efter naturbeskyttelseslovens

klagefristen
fristen

i forhold

50, stk. l, jfr. for-

§

tilbygning

og farver,

15, 4., 1360 København
skellige

formand

§ 9,

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

betydning

af naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
anvendes

og omfang skønnes det ansøg-

formål.

hensyn

- i medfør

karakter

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

for den påklagede

kl~gemyndighe~stemmer
/'

af-

andet.

ø~,
-

er udløbet.

1-

, /,//

Fle~~g,Jørgensen

e

j!f/

Kopi af kendelsen

sendes

Ralf R. Christensen,
Danmarks

til:

Strandvangsvej

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

l

Nørregade

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

Haraldsgade

Amtskommune,

A, 4571 Grevinge

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 4540 Fåre-

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bf1kræft:,zI~J
Dommeren)lijn~tea, CGn ]//:

((; O/}7-rT/'

Susanne Topsøe
o.ass.'

/!

_ t?
l;)
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BøIlingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 28/8 1998
F69/98

Ved

skrivelse

Christian

,tt

modtaget

Madsen

af tilbygning

ansøgt

25/8
om

1998

har

nævnets

til sommerhus

kommunen

tilladelse

for

ejeren

til opførelse

på matr. nr. 4 ck Ordrup

by, Få-

revejle.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

paa nogen

forinden

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været forelagt

om

med

Jorder

anglvelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
~

er om udvendige

"Facader og gavle udføres
Tagdækning

udføres

Døre og vinduer
Nævnets

<O

~

~

(let hvid)

skoven

~~som

~

males i naturfarve

tilbygningen

ikke vil

bebyggelse.

strid med
m
'~~ 7/4 1943.

I"~ ~-"
,.,~

i sort tagpap.

~"angår

"

afgørelse:

~ r!f" og de angivne

-:g

(umbra) som ekst. hus.

tegninger

=,:::

Vi

i mørkegrøn

Det fremgår af de fremsendte
:-~ rende

-

farver oplyst:

komme

Efter

materialer

formålet

med

følge af ejendommens
en tilbygning,

oplysning
og

med situationsplan,

nærmere
om

farver

end den eksiste-

tilbygningens

findes

skønnes

karakter

byggeriet

fredningsdeklarationen

beliggenhed,

endvidere

0_

o
o
~

betydning

i forhold

til fredningens

i

den

alene

at være af

r+

~~underordnet

ikke

tinglyst

og at ansøgningen

det ansøgte

at

formål.

Under

hensyn

- i medfør

hertil

bestemmer

nævnets

af naturbeskyttelseslovens

retningsordenen

for Fredningsnævn

gen opføres

i overensstemmelse

med farver,

som angivet.

Tilladelsen

bortfalder

stk.

den

er

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

inden

3

43, jfr. § 87,

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

§

ansøgeren,

Klagefristen
den

og

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

K) af bla.

meddelt

tegninger

ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

myndigheder.

klagefristen
fristen

stk.4 - at tilbygnin-

med de fremsendte

såfremt

15, 4., 1360 København

gørelsen

9,

alene

50, stk. l, jfr. for-

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages

skellige

§

§

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

formand herefter

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes, .før klagefristen

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

/

~

/'

Flemi' ~nsen
Kopi af kendelsen

sendes til:

Christian

Toftehøjvænge

Danmarks

Madsen,

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Smørumnedre,

9,

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2765 Smørum

1165 Kbh. K

2,

53, 2100 Kbh.

ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bekræftes
Dommere~~t:/~

Sd~;'e~~e
O.ass.

.

2JIr; -c:;;:

Fåre-
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N(avtA.

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

<::--) . LV. -

l- 'I.S

TLF. 57612266
Bøllingsvej
8

•

4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej

2 U ~;~~, B98

75

Fårevejle

4540

Modtaget i
,,' .. ,·:-:tyrelsen

Skr"

St.
Den 27/10

RE,(i NR. o~l ?>. 00.
Ved skrivelse
Jørgen

tt

af 14/10

Blaabjerg,

af sommerhus
Ej endommen
den 7/4

ansøgt

har kommunen

om nævnets

F91/98

for ejerne,

tilladelse

Mette og

til opførelse

på matr. nr. 12 s Ordrup by, Fårevejle.
er

omfat tet

af

deklaration

I deklarationens

1943.

"Ingen bygning
føres

1998

1998

paa nogen

forinden

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VIr er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

om

med

Jorder

angivelse

Naturfrednj.ngsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge:
Vinduer,

tt

udføres

fremgår

2.786

m2,

Nævnets

trykimpr.

i røde betontagsten."

og det ansøgte

i medfør

lader opførelse

byggeri

1'-\ -

lOS"

at grundens

areal

er

hus er på ca. 70 m2•

ikke findes i strid med formålet

tinglyst

den 7/4

af sommerhuset

meddeles

1943

af naturbeskyttelseslovens

.
ver efter de fremsendte
Mi1Jø- og EnergiministerIet
_~.nr.SN 1g~() - \ '1. \ \
O O 0.2

Akt. nr..

tegninger,

afgørelse:

fredningsdeklarationen

2 8 lJ K f 1998

anført:

mv. males hvide.

af de tilsendte

Idet det ansøgte
nævnet

farver/materialer

grøn.

døre og vindskeder

Tagdækning
Det

er om udvendige

§

50,

med

det, at

stk. 1 tjl-

med de angivne materialer/far-

tegninger.

•

Tilladelsen

bortfalder

den

'år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.
15,

4.,

gørelsen

Klage

er udnyttet

50, jfr.

til Naturklagenævnet

København

1360

myndigheder.
er

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

klagefristen
fristen

§

ikke

til den følgende

indgives

Tilladelser

gørelse,

medmindre

har opsættende

ansøgeren,

jfr.

§

87,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

før klagefristen
virkning

Hvis

forlænges

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndigh~~estemmer

/

43,

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

§

hverdag.

skriftligt

Rettidig

3

(adr. Frederiksborggade

pågældende
lørdag

inden

66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages

skellige

•

såfremt

af-

andet.

leC

~;P. /

)(/dl;;/@~

Flemming Leth-Larsen

Kopi af kendelsen
Mette

og Jørgen

F~9

Jørgensen

sendes til:

Blaabjerg,

Stendyssevej

lO, Gundsømagle,

4000

Roskilde
Danmarks

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
rø

,

•

Amtskommune,

Nørregade

Haraldsgade
Natur

2, 1165

53, 2100

Kbh. K

Kbh. ø

& Miljø, Alleen

15, 4180

So-

00873.00

DISP~NSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00873.00
Dispensationer i perioden:

05-01-1999 - 31-08-1999

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BøHingsvej 8
4100 Ringsted

Fax 57612216

EBK Huse AS
Kalundborgvej/Rensevej
4200

Slagelse

Den 5/1 1999
F106/98
Ved

skrivelse

ejendommens
ladelse

af 7/12

1998 med bilag

ejer, Lis From Jacobsson,

til opførelse

l Ordrup

har selskabet

på vegne

anmodet om nævnets

af nyt sommerhus

på matr.

til-

nr. 4 k og 4

by, Fårevejle.

Det er oplyst,
eksisterende
Ej endommen

at grundene

gamle
er

er under

sommerhus

omfattet

sammenlægning,

på ejendommen

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

samtidig

om

føres

bygningstegninger
forelagt

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

farver har været

nedrives.

fredning

"Ingen bygning
forinden

og at det

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

af

maa op-

udvendige

og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Fritidshuset
klædning
brædder

er om farver oplyst:
ønskes

opført

i

malet 2 g. Gori Farveløs
malet

hvide.

Vinduer

formand

er herved
tilsendt

har den

konstateret,
oversigtskort

3 bebyggelser

1/1

1999 besigtiget

Nævnets afgørelse:

1\,0..l,U:\.-

'.

. :..
,I'.

af det ansøgte

betontagsten."
ejendommen.

Kommune

sommerhus.

1n!'tf~~
~,'I

c(·j;~r~'\:'1

I!J ;1/'1 _ GttY.t- ni!.

//6

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst den 7/4 1943.

Som følge af byggeriets

og ejendommens

en udstykning

karakter

i et udbygget

Det

hvor der er angivet

idag kun er et ældre
J

og stern-

er ligeledes

et af Dragsholm

over udstykningen,
:':. ?-~~")!'f)P":"1;

Opførelse

døre

med Koralrøde

at der uanset

på ejendommen,

ydervægs -be-

og med vindskeder

og udvendige

malet hvide og taget er belagt
Nævnets

trykimprægneret

sommerhusområde,

beliggenhed

skønnes

i

det an-

søgte

endvidere

at være

til fredningens

Under hensyn

af

underordnet

hertil,

bestemmer

for Fredningsnævn

sommerhus

på 77 m2

som ansøgt
Det

nævnets

tillades

forudsættes,

at den

ejendommen

samtidig

ca. 24 m2

bibeholdes.

stk. 4

9,

opført

Afgørelsen
l

nedrives,

bortfalder

skellige

1360
er

den

Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

Klage indgives
Tilladelser

lørdag

gørelse,

medmindre

Lis From Jacobsson,
Kommune,

§

§

ejeren

87,

og for-

klageberettigede.

eller

helligdag,

virkning

Hvis

forlænges

er udløbet.

for den påklagede

af-

andet.

til:

Københavnsvej
Rådhuset,

Skov- og Naturstyrelsen,

43, jfr.

er 4 uger fra den dag, af-

før klagefristen

277, 4000 Roskilde

Rådhusvej

Naturfredningsforening,

Vestsjællands

66, stk. 2 .

§

klagemyndighe~~~temmer

sendes

3

til Fredningsnævnet.

har opsættende

Kopi af kendelsen

inden

hverdag.

må ikke udnyttes,

klage

på

(adr. Frederiksborggade

pågældende

skriftligt

Rettidig

Danmarks

50, jfr.

§

på

garage

ikke er udnyttet

K) af bla. ansøgeren,

til den følgende

Dragsholm

og farver,

mens den eksisterende

såfremt

Københav~

klagefristen
fristen

nye

sommerhusbebyggelse

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gørelsen

at det ansøgte

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

15, 4.,

-

med materialer

eksisterende

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

stk.

- i med-

50, stk. l, jf. forretnings-

§

§

formand alene

og foran angivet.

Tilladelsen

•

i forhold

formål.

før af naturbeskyttelseslovens
ordenen

betydning

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

75, 4540 Fårevejle

St.

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 4540

vejle

tt)

Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57 61 22 66
Bøllingsvej 8

Modtn:.~t i
Skov- og Naturstyrelsen

4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

St.
Den 5/1 1999
Fl14/98

Ved

skrivelse

ejeren,

•

modtaget

22/12

Ole Rafn Koch, ansøgt

relse af tilbygning
t Ordrup
værelse

den

by,

om nævnets

til eksisterende

Fårevejle.

tilladelse

sommerhus

Tilbygningen

på vegne

består

til opfø-

på matr. nr. 4

af udhus,

gæste-

og carport.

Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

1998 har kommunen

paa nogen

forinden

fredning

del af "Næsgaardens"

forelagt

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

bygningstegninger

farver har været

om

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

af

maa op-

udvendige

og er godkendt

af dette."
Det fremgår

af ansøgningen

om farver:

"Vægge - blomme farve
Tag - sort/grå
Mindre
Nævnets
herved

bygningsdele
formand

har

konstateret,

- blommefarve."
den

1/1

1999

at byggeriet

besigtiget

allerede

ejendommen

var under

og

udførel-

se.
Nævnets

afgørelse:

Indledningsvis
tilladelse

påtales,

hertil

at

forinden

Som følge af ejendommens
område og byggeriets

byggeri

påbegyndes

uden

nævnets

er indhentet.

beliggenhed

karakter,

i et udbygget

findes det ansøgte

sommerhusbyggeri

±k-

ke

i strid

med

formålet

med

fredningsdeklarationen

tinglyst

den 7/4 1943.
Det

ansøgte

betydning

Under

byggeri

i forhold

hensyn

findes

til fredningens

hertil,

bestemmer

naturbeskyttelseslovens
for Fredningsnævn
tilbygning

endvidere

§

9, stk.

tillade~

Tilladelsen

bestående

såfremt

•

stk.
15,

4.,

skellige

myndigheder.
er

§

udløber

en

til den følgende

indgives

Tilladelser
gørelse,

medmindre

66, stk. 2.

jfr. § 87,

ejeren

og

for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

3

hverdag.

skriftligt

Rettidig

inden

(adr. Frederiksborggade

pågældende
lørdag

anført.

§ 43,

ansøgeren,

Klagefristen
den

klagefristen
Klage

50, jfr.

§

K) af bla.

meddelt

gæsteværelse

ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

København

1360

gørelsen
fristen

af udhus,

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages

af

af den ansøgte

som ovenfor

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

Afgørelsen

- i medfør

stk. 1, jf. forretningsordenen

med farvevalg

bortfalder

formand

4 - at opførelse

til sommerhuset,

samt carport

af underordnet

formål.

nævnets

50,

§

at være

har opsættende

før klagefristen
virkning

for den påklagede

klagemyndighed~temmer
..--

er udløbet.
af-

andet .

/~ .. .,..-:

Fle~~:en
./Y

Kopi af kendelsen

sendes til:

Ole Rafn Koch, Døvnældevej
Danmarks

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Fårevejle

29, 4540

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165

53, 2100 Kbh.

Kbh. K

ø

& Miljø, Alleen

15, 4180

Disbjergvej

4540

80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

7,

vejle
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

r

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 26/1 1999

REGmMl
Ved skrivelse
opførelse

Sneker

af carport

rende sommerhus
Ej endommen

F7/99
00·

af 25/1 1999 har kommunen

sen og Linda
..

031:3>

er

Jensen/

ansøgt

på 18 m2

for ejerne/

om nævnets

Leif Jen-

tilladelse

og udhus på 8 m2

til

til eksiste-

på matr. nr. 4 ib Ordrup by/ Fårevejle.
omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. r deklarationens
paa nogen

føres

bygningstegninger

farver har været

fredning

del af "Næsgaardens"

forelagt

tinglyst

pkt. VIr er bla. anført:

"Ingen bygning
forinden

om

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge:

er om udvendige

Træbeklædning/

farver/materialer

anført:

der males hvidt som ekst. hus

Tagdækning:

Klare PVC-plader

Sternbrædt/

udhæng/

døre og stolper males

l

grøn umbra."

"\

V

~

\

"

.

"'~""
"
I

O

~

t'--'

Nævnets

..

'\

,

'

'"

:

',:-

.-

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen
Som

følge

af byggeriets

midt i udstykningen/
underordnet
Under hensyn

betydning
hertil/

karakter

skønnes

bestemmer

for Fredningsnævn

relse af carport

og udhus/

aler/ som angivet.

§

og

den 7/4 1943.

ejendommens

det ansøgte

i forhold

før af naturbeskyttelseslovens
ordenen

tinglyst

endvidere

til fredningens
nævnets
§

beliggenhed
at være af

formål.

formand alene

- i med-

50/ stk. l/ jf. forretnings-

9/ stk. 4 - at der tillades
når der anvendes

opfø-

farver og materi-

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.
15,

l

4.,

skellige
gørelsen

påklages

til Naturklagenævnet

København

1360

myndigheder.
er

Klagefristen
den

udløber

en

til den følgen?e

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

klage

gørelse,

medmindre

3

jfr.

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

43,

§

K) af bla. ansøgeren,

meddelt

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

klagefristen
fristen

ikke er udnyttet

før klagefristen

har opsættende

virkning

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndighe;7e

af-

temmer andet.

/"/.

~.

/

~~~

~/:/
/1
FlemminS'/Jørgensen
/

"

:/;/
Kopi af kendelsen
Leif Jensen,
Danmarks

I

sendes til:

Markedsgade

3, 2. tv., 4300 Holbæk

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2,

1165

53, 2100 Kbh.

Natur & Miljø, Alleen

Kbh. K

ø

15, 4180

So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtigh8d !':'.I"h'·Pl""(
Dommere!}.J..R~ted,
L:{/

(Jbll

n/2t?~ø

Susann'trfopsøe
o.ass.

-;,'
/) ~'/

-<.

/';.c;

y/ - ;; ;l

Fåre-

r .(

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

Ved

skrivelse

St.

af

21/1

Inge Therkildsen,
•

af tilbygning

1999

ansøgt

til

har kommunen

om nævnets

eksisterende

for

ejeren,

tilladelse

sommerhus

Helle

til opførelse

på matr.

nr.

4 mo

Ordrup by, Fårevejle.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

paa nogen

forinden

fredning

del af "Næsgaardens"

forelagt

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

bygningstegninger

farver har været

om

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

farver anført:

"Vægge: Skagensgul
•

Tag: Sort eternit
Mindre

Nævnets

bygningsdele:

Hvid"

afgørelse:

~

Opførelse

tJ

målet med fredningsdeklarationen
~

~

§om

af det ansøgte

følge

af byggeriets

findes ikke i strid med fortinglyst

karakter

den 7/4 1943.

og ejendommens

beliggenhed

"

~ :_midt i udstykningen,
~

byggeri

.~
....
~nderordnet
Under
før

betydning

hensyn
af

hertil

opførelse

farver,

det ansøgte

i forhold
bestemmer

nævnets
§

for Fredningsnævn
af

den

ansøgte

som foran angivet.

endvidere

til fredningens

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des

skønnes

§

formand

50,

at være af

formål.
alene

stk.

l,

- i med-

jfr.

for-

9, stk. 4 - at der tilla-

tilbygning,

når

der

anvendes

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.
15,

4.,

skellige

myndigheder.
er

Klagefristen
den

udløber

en

til den følgende

indgives

Tilladelser
gørelse,

medmindre

§ 43, jfr. § 87,
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

3

(adr. Frederiksborggade

pågældende

skriftligt

Rettidig

inden

66, stk. 2.

§

K) af bla. ansøgeren,

meddelt

klagefristen
Klage

til Naturklagenævnet

København

1360

gørelsen
fristen

50, jfr.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

l

ikke er udnyttet

har opsættende

før klagefristen
virkning

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndighed~n~temmer

af-

andet.

~/
--;

Kopi af kendelsen
Helle

Kalundborgvej

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

/

sendes til:

Inge Therkildsen,

Danmarks

/,.,.<,

27, 4460

Nørregade

Haraldsgade

2,

8nertinge
1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh.

Natur & Miljø, Alleen

Amtskommune,

ø

15, 4180

80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 4540

vejle

tt,

Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens riqtigherl
Dommer~i~d,

~p"'r'39tt~'l::;

V(OÆ~

den

Susanne Topsøe
o.ass.

:20 -53 .7

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

•

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhusvej

75

4540

Fårevejle

Den 12/2 1999
F9/99

Ved

skrivelse

hard Ørsted,
udhus

på

af 2/2

1999 har kommunen

ansøgt om nævnets
inel.

24 m2

for ejeren,

tilladelse

overdækket

Jan Geb-

til opførelse

terrasse

på matr.

af et

nr.

4 lp

Ordrup by, Fårevejle.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
paa nogen

føres

bygningstegninger

farver har været

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VIr er bla. anført:

"Ingen bygning
forinden

om

del af "Næsgaardens"

Jorder

med angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

::e

Væg/mindre

"'\

.~
"-

til Dragsholm

\

o

('

bygningsdele,

Nævnsformanden

~~
()

farver/materialer

anført:

"Tag: Sorte betontagsten

\

C\

er om udvendige

)

.',

har ved
Kommune

grøn umbra."
telefonisk

v/ Poul Erik Mortensen

der ikke er anden bebyggelse
gesåvel

kan betegnes

Nævnets

afgørelse:

Opførelse

henvendelse

på ejendommen,

den

12/2

fået oplyst,

og at udhuset

byggeri

tinglyst den 7/4 1943.

Som følge af byggeriets

og ejendommens

mål.

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

li-

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

være

at

som en gæstehytte.

af det ansøgte

et udbygget

1999

betydning

beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere
i forhold til fredningens

l

at

for-

4t

Under
før

hensyn
af

hertil

bestemmer

nævnets

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse

stk.
15,

l

4.,

skellige
gørelsen

bortfalder

påklages

såfremt

den

myndigheder.
er

Tilladelser
Rettidig

50, jfr.

§

K) af bla.

formate-

meddelt

den

udløber

en

3

§

43, jfr.

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

inden

66, stk. 2.

§

ansøgeren,

Klagefristen

til den følgende

Klage indgives

jfr.

ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

København

1360

l,

med-

l

når der anvendes

kan efter naturbeskyttelseslovens

klagefristen
fristen

stk.

-

som angivet.

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

arene

stk. 4 - at der tilla-

9,

§

af udhuset/gæstehytten,

rialer og farver,
Tilladelsen

50,

§

for Fredningsnævn

formand

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage har opsættende

før klagefristen
virkning

er udløbet.

for den påklagede

gørelse, medmindre klagemyndi~temmer

af-

andet.

"/
Flem~ørgensen
,/

>,~

/

Kopi af kendelsen

e,

Jan Gebhard
Danmarks

sendes

Ørsted,

til:

Mørkhøj vej 142, 2, D, 2730 Herlev

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh.

Natur & Miljø, Alleen

ø

15, 4180

So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7,

4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BøIlingsvej 8
4100

Ringsted

Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhusvej

75

4540

Fårevejle

Den 12/2 1999

REG~Nl
Ved

skrivelse

Stevns

tt

af

Sørensen,

af en tilbygning
m

2

9/2

1999

ansøgt

om

er

omfattet

af

føres

F10/99

for

tilladelse

til eksisterende
deklaration

sommerhus

forelagt

på 49

om

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

bygningstegninger

farver har været

Arne

til opførelse

paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

ejeren,

by, Fårevejle.

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning

kommunen

nævnets

på 13, 2 m2

på matr. nr. 4 en Ordrup

Ej endommen

har

08l:)· 00·

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge
hæng

er om udvendige

males lysegrå

og vindskeder

udføres

i mørkegråt

Nævnets

afgørelse:

Opførelse

farver/materialer

som eksisterende.

males

hvide

Vinduer,

som eksisterende.

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

Tagdækning

findes ikke i strid med 'for-

målet med fredningsdeklarationen

være

døre, ud-

tagpap."

af det ansøgte byggeri

et udbygget

anført:

skønnes

den 7/4 1943.
beliggenhed

det ansøgte endvidere

betydning

i forhold

bestemmer

nævnets

til fredningens

i
at

for-

mål.
Under hensyn
før

af

hertil

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse

§

for Fredningsnævn
af tilbygningen,

§

formand alene

50,

stk.

l,

- i med-

jfr.

for-

9, stk. 4 - at der tilla-

når der anvendes materialer

og

farver,

som angivet.

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.
15,

skellige
gørelsen

Klage

til Naturklagenævnet

København

1360

myndigheder.
er

K) af bla.
den

udløber

en

til den følgende

indgives

Tilladelser

3

43, jfr.

§

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

inden

66, stk. 2.

§

ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

klagefristen
fristen

50, jfr.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages
4.,

ikke er udnyttet

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

før klagefristen

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

/~
.//,~

Fleø<Jørgensen

KOpi af kendelsen
Arne Stevns
Danmarks

sendes

Sørensen,

til:

Vesterbjergvej

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

19, 4460 Snertinge

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2,

1165

53, 2100 Kbh.

& Miljø, Alleen

Kbh. K

ø

15, 4180

So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtiqhmi

Dommere~~~n'

ti? /,

Susan n ~
o.ass.

hf>la--

'''',::;(''1

-

°l

"'.
'-'lo"

~I"~

1

/;J /,

<j -<' . f!9
.

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 11/3 1999
F18/99

REG. NR.
Ved

skrivelse

kommunen

af 2/3 1999 med tegninger

for

tilladelse
lægning

0873/ 00

ejeren,

Ole

til opførelse

Solholm

på eksisterende

Jensen,

af udestue

af nyt bølgeeternit-tag
sommerhus

og beskrivelser
ansøgt

om

på knap 25 m2,

nævnets
samt på-

oven på gl. nedslidt

på matr.

nr. 4 oi Ordrup

har

tagpap

by,

Fåre-

vejle.
Ejendommen

er

omfat tet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

om

fredning

pkt. VII er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

bygningstegninger

farver har været

forelagt

tinglyst

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
" Ydervægge:

Males

Tagdækning:

Nævnets

er om udvendige
svensk-rød

farver/materialer

som ekst. sommerhus.

Sort eternit-bølgeplader

(B6)."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være

anført:

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

skønnes

betydning

~ljø. 0R Energin:Jinisterfl!lt

av- og Naturstyreløen

J .nr. SN 1a96 • / b
Akt. nr.,
/v/

0Y -coo.{,

/;

Bil.

beliggenhed

det ansøgte endvidere

i forhold

mål.

den 7/4 1943.

til fredningens

i
at

for-

Under
før

hensyn
af

hertil

bestemmer

nævnets

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse
det gamle,

af udestuen,

- i med-

jfr.

1,

for-

9, stk. 4 - at der tilla-

§

samt pålægning

når der anvendes

alene

stk.

50,

§

for Fredningsnævn

formand

materialer

af nyt

tag ovenpå

og farver,

som angi-

vet.

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.
15,

e

skellige

myndigheder.
er

K) af bla.

§

den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

66, stk. 2.

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

lørdag

klageberettigede

eller

helligdag,

. Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyt tres, før klagefristen

klage

3

(adr. Frederiksborggade

pågældende

skriftligt

Rettidig

inden

§ 43, jfr. § 87,

ansøgeren,

Klagefristen

meddel t

klagefristen
fristen

til Naturklagenævnet

København

1360

gøreIsen

50, jfr.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages
4.,

ikke er udnyttet

har opsættende

virkning

for den påklagede

---~

klagemyndigheden

er udløbet.

bestemmer

af-

andet.

:

/

./~
/'

Flem~~ft

Jørgensen

./
~

Kopi af kendelsen
Ole Solholm
Danmarks

sendes

Jensen,

til:

Trappeløbet

1 B, 2640 Hedehusene

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165

53, 2100 Kbh.

Kbh. K

ø

& Miljø, Alleen

15, 4180

Disbjergvej

4540

80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

7,

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bekræfte~

DOmme&?~e~,
susan~~
o.ass.

den

/~J

-;1 51

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

75

Fårevejle

4540

Den 15/3 1999
F21/99

REtiNl

•

Ved

skrivelse

Gordon

Høj,

tilbygning

af

0813.00

10/3

ansøgt
på 7 m2

har

1999

om nævnets

kommunen

til~adelse

til eksisterende

for

ejeren,

Diana

til opførelse

af en

sommerhus

på matr. nr. 8

en Ordup by, Fårevejle.
Ejendommen

er

den 7/4 1943.

af

deklaration

I deklarationens

"Ingen bygning
føres

omfattet

paa nogen

forinden

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

om

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."

•

I ansøgningen
"Ydervægge:
Tagdækning:

Nævnets

er om udvendige

Udføres
Udføres

farver/materialer

i glas.
i okkerfarvede

teglsten."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget

mål.

før

hensyn
af

karakter

sommerhusområde,

være p.f underordnet

Under

anført:

hertil

skønnes

beliggenhed

det ansøgte endvidere

be~~2Q5111!r91fT8JI1!Jt~~~'
til fredningens

J.nr.·SN f99S - /.(; // .,I,
1 6 i'JI~~. 1999 / Y - 000

be~dW~r

/-G.!..J
nævnets

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen

den 7/4 1943.

for Fredningsnævn

§
§

at

for-

~

formand alene

50,

i

stk.

1,

- i med-

jfr.

for-

9, stk. 4 - at der tilla-

des opførelse
farver,

af tilbygningen,

når der anvendes

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

15,

4.,

skellige

myndigheder.
er

Klage

K) af bla.
den

udløber

en

til den følgende

indgives

Tilladelser

lørdag

gørelse,

medmindre

§ 43,

jfr. § 87,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

sendes

Hvis

forlænges

er udløbet.

for den påklagede

b~stemmer

af-

andet.

til:

Diana Gordon Høj, søndJgade

72, 4130 Viby Sjælland

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

66, stk. 2.

til Fredningsnævnet.

har opsættende

Kopi af kendelsen

3

hverdag.

må ikke udnyttes,

klage

inden

(adr. Frederiksborggade

pågældende

skriftligt

Rettidig

Danmarks

§

ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

klagefristen
fristen

jfr.

§ 50,

til Naturklagenævnet

København

1360

gørelsen

ikke er udnyttet

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

l

og

som angivet.

Tilladelsen

stk.

materialer

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh.

ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtigherl hekr:F.~ft:::)::J

Domme~i~d,

dl;;r~

'/5)3-; '7

susann~~
o.ass.

'

Fåre-

·",

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 22/3 1999

REG. Nl 0813. oB

2/99

Ved

skrivelse

1999 har kommunen for ejerne, Bent og
.
ansøgt om nævnets tilladelse til opførel-

Bente S. Rasmussen,
se af tilbygning,
af eksisterende
sterende

bestående

toilet/bad

sommerhus

Ejendommen

.

af 16/3

er

med 2,5

føres

omfattet

af

paa nogen

forinden

ialt 9,5

deklaration

m2,

til eksi-

forelagt

om

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

m2,

og udvidelse

på matr. nr. 4 qn Ordrup by, Fårevejle.

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning

på 7 m2

af bryggers

med

anglvelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge:
Tagdækning:
Mindre

Nævnets

er om udvendige

farver/materialer

anført:

Males gule som ekst. sommerhus.
Udføres

i sort tagpap.

bygningsdele

males brune."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget

karakter

sommerhusområde,

,/ Ir. SN 1996 - / / ...// /

nr.

Under hensyn

/<- J

hertil

beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere

være af Utl~~~niR~~dning
må l .
:' ilV- og Naturstyrelsen
Akt.

den 7/4 1943.

V - i.ZC'h

i

forhold

til fredningens

i
at

for-

Bil.

/
bestemmer

nævnets

formand alene

- i med-

før

af

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse
farver,

for Fredningsnævn
af tilbygningen,

Afgørelsen

bortfalder

når der anvendes

såfremt

Ben

..
..

myndigheder.
er

K) af bla.

for-

materialer

og

den

udløber

en

til den følgende

indgives

Tilladelser

3

§

43, jfr.

§

87,

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

inden

66, stk. 2.

§

ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

klagefristen
Klage

50, jfr.

§

til Naturklagenævnet

1360 København

gørelsen
fristen

jfr.

ikke er udnyttet

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages

skellige

l,

§ 9, stk. 4 - at der tilla-

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

15, 4.,

stk.

som angivet.

Tilladelsen

stk.

SO,

§

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag .

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

- /-----:;Y:
;/
~
~~

Flemmiø4- Jørgensen

~/

./

Kopi af kendelsen

sendes

til:

Bent og Bente S. Rasmussen,
Danmarks

Birkeberg

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

8, 4540 Fårevejle
2,

1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BølIingsvej 8

4100Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 22/3 1999

. F23/99

REG. NR.
Ved

skrivelse

Strandly
..

Johansen,

af tilbygning,
se på

af .17/3

5,5

1999

kommunen

ansøgt om nævnets

bestående

m2,

har

O 81-'3.00
for

tilladelse

ejeren,

til opførelse

af lukket terrasse på 8 m2

ial t 13,5

m2,

til

eksisterende

Per

og værel-

sommerhus

på

matr. nr. 4 nn Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

pR':'.
nogen

forinden

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

om

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

"Tag: Sort tagpap
Vægge:

og over terrassen

"Blokhusbrædder":

Vinduer/vindskeder
Nævnets

anført:

Pvc-tag.

Males sorte.

og døre: Males svenskrøde."

afgørelse:

Opførelse
JJ

farver/materialer

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget

karakter

sommerhusområde,

være af underordnet

den 7/4 1943.
beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere

betydning

i forhold

bestemmer

nævnets

til fredningens

i
at

for-

mål.
Under hensyn
før

af

hertil

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen

for Fredningsnævn

§

§

formand

50,

stk.

alene
1,

- i med-

jfr.

for-

9, stk. 4 - at der tilla-

des opførelse
farver,

af tilbygningen,

når der anvendes

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

IS,

l

4.,

skellige

50, jfr.

§

til Naturklagenævnet

København

1360

myndigheder.
er

K) af bla.
den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

stk. 2.
jfr.

§

87,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

3

hverdag.

skriftligt

Rettidig

43,

§

inden

(adr. Frederiksborggade

pågældende
lørdag

66,

§

ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

klagefristen

...

ikke er udnyttet

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

gørelsen
fristen

og

som angivet.

Tilladelsen

stk.

materialer

har opsættende

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

be~temmer

af-

andet.

~

Kopi af kendelsen
Per 8trandly
Danmarks

..

sendes

Johansen,

til:

8tenløkke

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

S, 4622 Havdrup

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

2, 1165

53, 2100 Kbh.

Natur & Miljø, Alleen

ø

IS, 4180

80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth- Larsen,

Disbj ergvej

7, 454 O Fåre-

vejle
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bp,kræft.:.;s

DommeZ!'~;:; :z0> -/'5'

..

Kbh. K

Susanne To'f)søe
o.ass .

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle
Den 22/3 1999
F24/99

Ved skrivelse

•

Carl

Funch

af 18/3 1999 har kommunen

for ejerne,

søgt om nævnets
m2

Karen

tilladelse

til eksisterende

for Arkitekt

og Ole Henrik

til opførelse

sommerhus

på 80 m2

M.M.A.

Westergaard,

af tilbygning

anpå 23

på matr. nr. 8 ai Or-

drup by, Fårevejle.
Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. r deklarationens
"Ingen bygning
føres

paa nogen

forinden

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VIr er bla. anført:

del Qf

bygningstegninger

farver har været

om

"Næsgaardens"
med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder
af

maa op-

udvendige

og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

"Tag: Mørkegråt

farver/materialer

anført:

tagpap

Væg: Sort
Mindre

bygningsdele:

Hvide

(alt som eksisterende) "
Nævnets

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

den 7/4 1943.
beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere

betydning

i forhold

bestemmer

nævnets

til fredningens

i
at

for-

mål.
Under
før

hensyn
af

hertil

naturbeskyttelseslovens

§

formand alene

50,

stk.

l,

- i med-

jfr.

for-

retningsordenen
des opførelse
farver,

for Fredningsnævn
af tilbygningen,

når der anvendes

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

ikke er udnyttet
50, jfr.

§

og

til Naturklagenævnet

15, 4.,

1360

skellige

myndigheder.
er

København

K) af bla.

meddelt

den

udløber

en

klagefristen

fristen til den følgende
Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

87,

§

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

43, jfr.

hverdag.

skriftligt

Rettidig

3

(adr. Frederiksborggade

pågældende
lørdag

§

ansøgeren,

Klagefristen

inden

66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages

gørelsen

materialer

som angivet.

Tilladelsen

stk.

9, stk. 4 - at der tilla-

§

har opsættende

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden
/'

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

~ ,./,

i/~'

Flem~g·

Jørgensen

[/1/
Kopi af kendelsen

sendes

Carl Funch, Arkitekt
Danmarks

til:

M.M.A.,

Kongestien

Naturfred,ningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

37, 2830 Virum
2,· 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtiqhfld hpl(r,~ft6.:

Domme~~Yj
Susanne~'1:e
o.ass.

-5~

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 5761 2266
B01lingsvej 8
4100

Ringsted

Fax 5761 22r6-

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle

Den 19/4 1999
F29/99

.00

087-3
Ved

skrivelse

af 12/4 1999 har kommunen

Finn Johansen,
af
m2

ansøgt om nævnets

inddragelse
udhus

matr.

af overdækket

opført

tilladelse

terrasse

i forbindelse

for ejerne

Gitte

og

til lovliggørelse

til beboelse,

med eksisterende

samt 6,7

bebyggelse

på

nr. 4 su Ordrup by, Fårevejle.

Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

paa nogen

forinden

om

fredning

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været forelagt

tl.nglyst

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge:
Vinduer,

Nævnets

er om udvendige

Grøn umbra.

karme og døre: Svenskrød."

afgørelse:

.

Indledningsvis
nets tilladelse
Opførelsen
formålet

..41 _ ~~~ f~lge

af

påtales,

at byggeriet

.'

I",

• "~'J

.. -'<,
,

";'I'

...

:\:'c:19

er udført

forinden

næv-

er indhentet.
det

ansøgte

byggeri

med fredningsdeklarationen
af byggeriets

karakter

,_~
..
:"~~,~_
:~::~et-l~'U'dp'ygget
sommerhusområde,
'.
,'o
_.. ---\
~\ql{-OCO:t
I")

farver anført:

findes
tinglyst

ikke

med

den 7/4 1943 .

og ejendommens

skønnes

i strid

beliggenhed

det ansøgte endvidere

i
at

være

af underordnet

betydning

i forhold

bestemmer

nævnets

til fredningens

for-

mål.

Under
før

hensyn
af

hertil

naturbeskyttelseslovens

retnlngsordenen
den

allerede

for

samt det opførte
Afgørelsen
stk.
15,

l

4.,

skellige

e

myndlgheder.
er

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

- i med-

jfr.

- at
til

for-

tillade

beboelse,

som angivet.

til Naturklagenævnet

København

1360

klagefristen
fristen

i farver

l,
4

terrasse

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

gørelsen

overdækkede

udhus,

stk.

9,

§

alene

stk.

50,

§

Fredningsnævn

inddragne

formand

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

§ 43, jfr. § 87,

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

før klagefristen

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

virkning

klagemyndigheden
~

er udløbet.

for den påklagede

b~emmer

af-

andet.

/

~~

Flemmf1g~/Jørgensen

l/I

//y
Kopi af kendelsen

sendes til:

Gitte og Finn Johansen,
Danmarks

Døvnældevej

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Natur

4540

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

7,

Fårevejle
2,

1165

53, 2100 Kbh.

Kbh. K

ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergw=j

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BøIlingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 57612216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
Rådhusvej
4540

75

Fårevejle
Den 14/4 1999
F28/99

Ved skrivelse
Wesselhoff
delse

af 30/3 1999 har kommunen

og Ulrik

til opførelse

sommerhus

V. Wesselhoff,
af

gæstehus

ansøgt
på

på matr. nr. 4 as Ordrup

Ej endommen

er

omfattet

af

~

E.

tilla-

til eksisterende

by, Fårevejle.
om

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning

paa nogen

del af "Næsgaardens"

føres

bygningstegninger

farver har været forelagt

Jørgit

om nævnets

m2

la

deklaration

den 7/4 1843. I deklarationens

forinden

for ejerne

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Udvendige

er om udvendige

farver/materialer

anført:

farver:

Ydervægge:

Træbeklædning,

der males

sort som eksisterende

sommerhus.
Tagdækning:

Skifer

Døre og vinduer
Nævnets

sort.

males hvide."

afgørelse:

Opførelse

,

i grå eller

af det ansøgte

byggeri

findes

ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være
mål.

karakter

sommerhusområde,

skønnes

den 7/4 1943.
beliggenhed

det ansøgte endvidere

af undero_toQ>~liera~,I;1'il~~",/orhol~til fredningens

J.nr. SN 1996

>;:, / / /

1 6 Au\, l~~j)
Akt. nr. 1. X'
I

'I ~06 o

2..>

i
at

for-

Under
før

hensyn
af

hertil

nævnets

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse
farver,

bestemmer

af gæstehuset,

Afgørelsen

bortfalder

såfremt

den

jfr.

for~

materialer

er udnyttet

50, jfr.

§

til Naturklagenævnet

15, 4.,

1360 København

skellige

myndigheder.

gørelsen

ikke

og

er

K) af bla.

meddelt

den

udløber

en

klagefristen

t~l den følgende

Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

§

87,

ej eren og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

43, jfr.

hverdag.

skriftligt

Rettidig

3

(adr. Frederiksborggade

pågældende
lørdag

§

ansøgeren,

Klagefristen

inden

66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

fristen

1,

når der anvendes

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

1

stk.

- i med-

stk. 4 - at der tilla-

9,

§

alene

som angivet.

Tilladelsen

stk.

50,

§

for Fredningsnævn

formand

før klagefristen

har opsættende

virkning

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndigheden
bestemmer
..-._.~

af-

andet .

/~~/
Flemmjng
-

v

Jørgensen

/

./Y
Kopi af kendelsen
Jørgit

sendes til:

og Ulrik Wesselhoff,

Bredgade

12, 1. tv., 4000 Roskil-

de
Danmarks

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

DisbjergVF~j 7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtiqhed hp.kr--eft.\:..;~.

Dornmere)?~i~ed,

f::(;/

(Jen

(/J1?Jl~

Susanne Topsøe
o.ass.

/1;0 -4 q
'/:;; /;

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

•

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringste~_
Fax 5761 2216

Wohlert

Arkitekter

Nikolaj

Plads 8

1067

København

A/S

K

Den 14/4 1999
F25/99,

jf.

F72/98 og F9/98

I nævnets

sag, F9/98, er tilladt

ialt 147,4 m2
I nævnets

på matr. nr. 12 q Ordrup

sag, F72/98,

er tilladt

tet i form af en læmur,

ændring

ring af en planketerrasse
I skrivelse

med

bilag

ejeren,

Axel

nævnets

tilladelse

med
af

en

med

den

68,2 m2•

~~n

af

12/2

tidligere

1999

har

i projekog etable-

Idet ejendommens

yderligere

på 37,8 m2,
med

areal

areal

arkitektfirmaet

af byggeriet

tilladte

bygning

bebyggelsesprocent

ændringer

i vinduespartier

Frederiksen,

gæstehus

det samlede bebyggede

på

by, Fårevejle.

mindre

til udvidelse

selvstændig

af et sommerhus

med trappe vest for huset.

østergaard

et selvstændigt

bindelse

opførelse

på

ansøgt

samt

carport/ redskabsrum

i for-

opførelse
på

er ialt på 5.809 m2,

incl. udvidelsen

om

ejendommen

der opføres

havemur,

for

ial t

opgøres

til 218,4 m2 med

på 3,76.

:""1&

-... Zo
en '

O)

.l> -4 ~I følge proj ektet udføres
-o co_
~ ~ ~værk
og lette ydervægge

gæstehyt tens
med

udvendig

facader

i skuret

mur-

træbeklædning . Taget

_IC

~

~zinkdækkes

'O

~~vet

puds,

~" $cm let sort.
~,
Carport og
~

som hovedhuset.

Muret

lys sandfarvet,
udhus opføres

facade vil fremstå

og udvendigt

l

i indfar-

træv~rk vil blive ma-

træ, der males

sort, og taget dæk-

kes med zink.

a

C'-

Ejendommen

ligger

i et udbygget

tet af fredningsdeklation
1953.

tinglyst

Ifølge deklarationen

den, forinden

tegninger

sommerhusområde

den 21/10 1937 og den 5/12

må ingen bygning

er godkendt

og er omfat-

opføres

på grun-

af Fredningsnævnet.

Vestsjællands

Amt, Natur

& Miljø,

opførelse

byggeriet

som

af

har den 8/4 1999 udtalt,

ansøgt

ikke

anses

i

at

strid

med_

fredningsdeklarationen.

Nævnets
mune,

formand

har i forbindelse

gerier

besigtiget

Nævnets

byggelse

byg-

at såvel gæstehuset

opføres

landværts

den

som carport med ud-

allerede

tilladte

be-

på ejendommen.

forudsættes,

tidligere

at

tilladte

efter

Opførelse

tagdækningen

hovedhus

med

bliver

arkitektfirmaets

som anløbet

med

til de tidligere

ejendommen.

til grund,

hus/redskabsrum

ken,

med tilladelse

Kom-

afgørelse:

Det lægges

Det

og det lokale medlem, valgt af Dragsholm

zink

i lighed

forpatineret,

tidligere

med

det

hvorved

oplysninger,

zin-

får farve

bly.

af det ansøgte byggeri

formålet

med

findes herefter

fredningsdeklarationen

ikke i strid

tinglyst

den

21/10

1937 og den 5/12 1953.
Som følge af nævnets
søgte,

i forhold

mindre

ændring,

derordnet

skønnes

hertil,

i forhold

des opført

§

Tilladelsen

i materialer

bortfalder

stk.

skellige
gørelsen

myndigheder.
er

klagefristen

meddelt

med de nu fremsendte

udløber

- i medtilla-

tegninger

og farver, som angivet.

såfremt

den
§

K) af bla.
Klagefristen
den

formål.

50, stk. l, jf. Forretnings-

ikke er udnyttet

inden

3

50, jfr. ~ 66, stk. 2.

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København

at være af un-

formand alene

kan efter naturbeskyttelseslovens

l påklages

som en

9, stk. 4 - at sommerhuset

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

endvidere

nævnets
§

i overensstemmelse

og beskrivelser

kun anses

til fredningens

bestemmer

for Fredningsnævn

og, at det nu an-

størrelse,

det ansøgte

før af naturbeskyttelseslovens
ordenen

tilladelser,

til ejendommens

betydning

Under hensyn

tidligere

§

43, jfr.

§

87,

(adr. Frederiksborggade
ans.øgeren, ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende

klageberettigede.

en lørdag eller helligdag,

forlænges

Hvis

fristen
Klage

til den følgende

indgives

Tilladelser

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

-_.-~

,-'

, ./:7?~
Flem~g

Jørgensen

('j!il/

./

Kopi af kendelsen
Diagsholm
Axel

sendes til:

Kommune,

østergaard

Rådhuset,

Rådhusvej

Frederiksen,

75, 4540

Rødpilevænget

Fårevejle

13.-15, 2880

Bag-

sværd
Danmarks

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165

Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen

15, 4180

80-

rø
Nævnsmedlem
Nævsmedlem

•

Gunner Nielsen,
Flemming

Ewalds

Leth-Larsen,

Have 51, 4300 Holbæk

Disbjervej

Udskriftens rigtighed bekræHGs
Dornmer~~/7
Susanne Topsøe
o.ass.

7, 4540

/~-9'7

Fårevejle

,

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BøIIingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Arkitekt

MDD Mogens Rulykke

Ålekistevej
2720

"-",,,~~["').
i

8k0"

18

,- ,r,oLH~n
;}
"PR
... i (1

Vanløse

l

1090i
'...j ....

Den 20/4 1999
F26/99

I skrivelse

tt

af

29/3

Ivan Bjerg-Larsen
af

tilbygning

ansøgt

by, Fårevejle.

Nævnet

har den 23/10

ning til sommerhuset,
er

med

bilag

om nævnets

til eksisterende

Ordrup

Ejendommen

1999

omfattet

af

på

opførelse

projekt

om

matr.

fredning

nr.

8 aa

tilbyg-

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

føres

bygnings tegninger

farver har været

ejeren

til opførelse

af anden

"Ingen bygning
forinden

vegne

nu er opgivet.

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

på

tilladelse

sommerhus

1997 tilladt
hvilket

har De

med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
Det er i ansøgnlngen
"Tilbygningen,

oplyst:

ialt ca. 150 m2,

udføres

som 3 mindre

bygnin-

ger:
l. Badebygning

mod nord udført

i gule mursten

i natur beige. Med tag af Rhein-zink,
er patineret.
2. Sovebygning

mod syd udført med natur

cedertræsbeklædning

tagpap med listedækning.

~og Energlminlaterløt2d zinkinddækning . Hvidt træværk.
J.nr. SN 1996· \Z--l
O O O :6

2 1 APR. l~99
Akt. nr.

'3o

i

som fra begyndelsen

Hvidt træværk.

med not. Tag med grå/sort

\7~-

som filtses

Kar-

,

3. Mellembygning

med vinduespartier

af ovennævnte
gråsort

+ eksisterende

to bygninger

tagpap

med glas og omkranset

(kun synligt

bygning.

i fugleperspektiv).

Tag med

Hvidt træ-

værk.
Eksisterende

bygning

forbliver

des med salt grøn umbra
Bygningens
ler højde
turligt

højde
over

terræn

indtil videre

som den forefin-

(trykimp.) og eternitbølgeplader.

overstiger
eksist.

ikke højde nævnt

bygning.

og er placeret

i lokalplan

Tilbygninger

indtil

falder

foreslået

el-

med na-

beskyttelses-

linie."
De har

telefonisk

den

mand, at byggeriet

16/4

1999 oplyst

overfor

ikke alene er placeret

lyste strandbeskyttelseslinie,

nævnets

landværts

men også landværts

for-

den ting-

den kommen-

de 300 m strandbeskyttelseslinie.

Nævnets

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte byggeri

findes

målet med fredningsdeklarationen
Som følge af ejendommens
relse,

skønnes

betydning
Under

i forhold

hensyn

hertil

tilbygningen,

§

endvidere

bestemmer
§

den 7/4 1943.

og grundens

til fredningens

før af naturbeskytteIses
for Fredningsnævn

tinglyst

karakter

det ansøgte

ikke i strid med for-

at være

anselige

stør-

af underordnet

formål.

nævnets

formand

alene

- i med-

50, stk. l, jf. forretningsordenen

9, stk. 4 - at der tillades

når der anvendes

materialer

opførelse

og farver,

af

som an-

givet.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.

§

ikke

er udnyttet

50, jfr.

l påklages

15, 4., 1360

til Naturklagenævnet

København

skellige

myndigheder.

gørelsen

er meddelt

K) af bla.
Klagefristen

den pågældende

3

66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

inden

§

43, jfr.

§

87,

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

Hvis

•

klagefristen
fristen

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

lørdag

eller

helligdag,

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndigheq~stemmer
•--:7

af-

andet .

/

~d~
./

Flemmin~

Jørgensen

)/

Kopi af kendelsen
Ivan Bjerg-larsen,
Danmarks

sendes til:
Pileskellet

Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Frederiksberg

12, 2000

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh.

ø

& Miljø, Alleen

IS, 4180

Disbjergvej

4540

80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

7,

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Dragsholm Kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

. t' h ri
Udskriftens rag19 8
Domme~~a,

hc>l/f'l:"'{~:

• -.

~a~

susanneT~
o.ass.

'"

'

'21Lt -J f'

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 576l 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Modtaget i
Skov- o~ :"l':1turstyrelsen

Fårevejle

1 1 MAJ 1999
Den 7/5 1999

REG..NR.

..

Ved skrivelse

af 6/5 1999 har kommunen

Bondo og Katja Gravesen,
førelse

ansøgt

af et gæstehus

på 48 m2,

O~l~·oO

på

ialt 57,80 m2,

F35/99

for ejerne,

om nævnets

9,8 m2

Christian

tilladelse

til eksisterende

til op-

sommerhus

på matr. nr. 4 Ir Ordup by, Fårevej-

le.
Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
paa nogen

føres

bygningstegninger

farver har været

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning
forinden

om

del af "Næsgaardens"
med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder
af

maa op-

udvendige

og er godkendt

af dette."

tt

I ansøgningen
" ...gæstehus
sommerhus,
Vinduer

Taget

vil

farver/materialer

malet

i samme

på gæstehuset

er sort

på sommerhuset

blive malet hvide.

"ondulinetag"

d,.rs.et bølgetag

er sort tagpap, der i øvrigt

vil

blive

"Vindskedei:Drivtil
bI ive hvidmalet

~

i

ven-

monteret

med behørig

sokkelaf-

i grå plade.

.~_~.N- 0i~' 1'~ULU.i·1tyrelsen
" .lr. ';>l 1'-(''1-\~\\\y00 0;[.

\~

som eksisterende

i løbet af sommeren.

på gæstehus

skærmning

farve

anført:

gul ...

og dør vil også som sommerhuset

tes udskiftet

.

blive

nemlig

sore. Taget

Sokkel

er om udvendige

../
,/1 il

I

også ligesom på sommerhuset."

Nævnets

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes

ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

skønnes

den 7/4 1943.
beliggenhed

det ansøgte endvidere

betydning

i forhold

bestemmer

nævnets

til fredningens

i
at

for-

mål.

Under
før

hensyn
af

hertil

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen

•

des opførelse
rialer,

af gæstehuset,

når der anvendes

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
15,

4.,

skellige

myndigheder.
er

Klage
•

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

klagefristen
fristen

§ 50,

til Naturklagenævnet

København

1360

gørelsen

ikke

for-

farver og mate-

er udnyttet

til den følgende

indgives

Tilladelser
gørelse,

medmindre

§

43,

jfr.

87,

§

ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

3

(adr. Frederlksborggade

pågældende

skriftligt

Rettidig

inden

jfr. § 66, stk. 2.

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

l

jfr.

som angivet .

Tilladelsen

stk.

l,

- i med-

stk. 4 - at der tilla-

9,

§

alene

stk.

50,

§

for Fredningsnævn

formand

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden
/--

~

-

er udløbet.

for den påklagede

best~mmer

af-

andet.

,

/

Flemmi;~~en

./;/--.

Kopi af kendelsen
Christian
2100

Bondo

København

Danmarks

sendes
og Katja

/

til:
Gravesen,

2,

tv.,

2.

ø

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Bellmannsgade

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165

53, 2100 Kbh.

Kbh. K

ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7,

4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

REu. Nl( O?;l:?>. 00
Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

75

Fårevejle

Den 14/5 1999
F38/99

Ved skrivelse
Juhl,

tt

af 10/5 1999 har kommunen

ansøgt

bygning

om nævnets

bestående

tilladelse

sterende .sommerhus på 61 m2,
Ordrup

af en til-

ialt 29,2 m2,

ialt 90,2 m2,

Christen
til eksi-

på matr. nr. 4 es

by, Fårevejle.

Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

til opførelse

+ depot,

af soverum

for ejeren,

om

fredning

pkt. VIr er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

bygningstegninger

farver har været

tinglyst

med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
r ansøgningen
"Ydervægge

er om udvendige

males mellembrune

Taget udføres

l

Døre, vinduer

og vindskeder

Nævnets

farver/materialer
som ekst. hus.

sort tagpap.
males

sort som ekst. hus."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være

anført:

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

betydning

mål.
~ .:' i;:-,t2'rict
,

'" .'--"';"j

l'olsen

:-\:t\,\'-t-OOe>:t
\ ~2>

y:

den 7/4 1943.

skønnes det ansøgte
i forhold

beliggenhed
endvidere

til fredningens

l

at

for-

Under
før

hensyn
af

hertil

bestemmer

nævnets

'naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse
terialer

af soverummet

og farver,

Tilladelsen

stk.
15,

4.,

og depotet,

skellige
•

såfremt

den

København

er

Klagefristen
den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

lørdag

inden

3

66, stk. 2.

§

§

43,

jfr.

§

87,

ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede

eller

helligdag,

. Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.
før klagefristen

har opsæt tende virkning

medmindre

ma-

(adr. Frederiksborggade

pågældende

må ikke udnyttes,

Ret tidig klage
gørelse,

er udnyttet

jfr.

§ 50,

K) af bla.

meddel t

klagefristen
fristen

ikke

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gøreIsen

for-

når der anvendes

kan efter naturbeskyttelseslovens

1360

jfr.

1,

som angivet.

bortfalder

1 påklages

- i med-

9, stk. 4 - at der tilla-

§

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

alene

stk.

50,

§

for Fredningsnævn

formand

klagemyndigheden

Flem~~pg
"
,/

er udløbet.

for' den påklagede

af-

bestemmer: andet.

/.:----,
Jørgensen

/

•

Kopi af kendelsen

sendes til:

Christen

Juhl, Ålykken

Danmarks

Naturfredningsforening,

23, 6710

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Esbjerg V
Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165

53, 2100

Kbh. K

Kbh. ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Letfl.-Larsen, Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bGkr::Bfl::J:::'

Dommere~~'~n

susann~V
o.ass.

/7:r

-9f

Fåre-

l.,
Udskriftens rigtighF.ld bekr;:nftes

Domme~~*

-:97

Susanne Topsøe

o.ass.

•

•

•

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BøIlingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle
Den 14/5 1999
F38/99

Ved skrivelse
Juhl,
..

ansøgt

bygning

af 10/5 1999 har kommunen
om nævnets

bestående

tilladelse

sterende .sommerhus på 61 m

til eksi-

2,

på matr.

nr. 4 es

om

fredning

tinglyst

by, Fårevejle.

Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

Christen

af en til-

ialt 29,2 m2,

ialt 90,2 m

2,

Ordrup

til opførelse

+ depot,

af soverum

for ejeren,

pkt. VII er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

bygningstegninger

farver har været

med

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."

..

I ansøgningen
"Ydervægge

er om udvendige

males mellembrune

Taget udføres

i sort tagpap.

Døre, vinduer

og vindskeder

Nævnets

farver/materialer
som ekst. hus.
males

sort som ekst. hus."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være

anført:

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

betydning

mål.
.. : :'l:;,t

8ri2t

.. ~·--·
....
"jldsen

:-\c:z..'\\~-OOO:t
\~~

,r

skønnes

den 7/4 1943.
beliggenhed

det ansøgte endvidere

i forhold

til fredningens

l

at

for-

Under
før

hensyn
af

hertil

bestemmer

nævnets

'naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse
terialer

af soverummet

og farver,

Tilladelsen

stk.
15,

l

4.,

og depotet,

skellige

såfremt

den

ikke

er udnyttet

50, jfr.

§

til Naturklagenævnet

København

myndigheder.

gørelsen

er

klagefristen

K) af bla.

Tilladelser

ma-

meddelt

den

udløber

en

3

jfr.

43,

§

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

inden

66, stk. 2.

§

ansøgeren,

Klagefristen

fristen til den følgende
Klage indgives

for-

når der anvendes

kan efter naturbeskyttelseslovens

1360

jfr.

l,

som angivet.

bortfalder

påklages

- i med-

9, stk. 4 - at der tilla-

§

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

alene

stk.

50,

§

for Fredningsnævn

formand

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

---~

er udløbet.

for' den påklagede

bestemmer

af-

andet.

..........

....
'

Flem~~pg

.

•

Kopi af kendelsen

/

I

/.:----,
Jørgensen

/

,

sendes til:

Christen

Juhl, Ålykken

Danmarks

Naturfredningsforening,

23,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

/'

6710 Esbjerg

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

V

Natur

Kbh. K

2, 1165

Kbh. ø

53, 2100

& Miljø, Alleen

IS, 4180

80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Letl-).-Larsen,Disbj ergvej

7,

4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtiqhed bGkr::f}fhJs

Dommeren.J~~l "ed, 'den

'/'r;Jf/

~I

Susanne

/0'/..-~

C)

5 -/ Y

opsøe~ -

o.ass.

II

11-

----

Fåre-

\

,

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

REb. NR oZl~·

4100 Ringsted

00,

Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset
4540

Fårevejle
Den 26/5 1999
F42/99

Ved skrivelse
er, ansøgt
på 87 m2

af 21/5 1999 har kommunen

om nævnets

samt udhuse

8 es Ordrup
Ejendommen

tilladelse
på '16,5 m2,

til opførelse
ialt 103,5 m2,

Lone Bey-

af sommerhus
på matr.

nr.

by, Fårevejle.
er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. r deklarationens
"Ingen bygning
føres

for ejeren,

paa nogen

forinden

fredning

del af "Næsgaardens"

forelagt

tinglyst

pkt. VIr er bla. anført:

bygningstegninger

tarver har været

om

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Tagflade:

Træbeklædning:

Nævnets

farver/materialer

hvid maling
sort, træbeskyttelse.

og døre: hvid maling."
afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være

anført:

sort tagpap

Sternbrædder:
Vinduer

er om udvendige

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

betydning

den 7/4 1943.
beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere
i forhold

til fredningens

i
at

for-

Under
før

hensyn
af

hertil

bestemmer

nævnets

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse
anvendes

af sommerhuset

materialer

Tilladelsen

stk.

tt

l

15, 4.,
skellige

1360

såfremt

den

København

er

50, jfr.

§

K) af bla.
den

udløber

en

klagefristen

fristen til den følgende
Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

3

§

43, jfr.

87,

§

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

inden

(adr. Frederiksborggade

pågældende

skriftligt

Rettidig

der

66, stk. 2.

§

ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

for-

når

ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gørelsen

som ansøgt,

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

jfr.

som angivet.

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

l,

- i med-

stk. 4 - at der tilla-

9,

§

stk.

med udhuse

og farver,

bortfalder

50,

§

for Fredningsnævn

formand alene

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

~
.. ~/'->-7-<'t.,

Flemm~rig Jørgensen

Kopi af kendelsen
Lone Beyer,
Danmarks

sendes

pile Alle

til:

53, 2. th., 2000 Frederiksberg

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BøIlingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

Fårevejle

75

St.

Den 11/6 1999
F67/98

REb. NR.. o~l~·O

..

O

Ved skrivelse

af '20/8 1998 har kommunen

Gordon

om nævnets

ansøgt

tilladelse

for ejeren

Elisabeth

til opførelse

af carport

med udhus på matr. nr. 4 cs Ordrup By, Fårevejle.

Ejendommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. r deklarationens
"Ingen bygning
føres

paa nogen

fredning

del af "Næsgaardens"

forelagt

tinglyst

pkt. VIr er bla. anført:

forinden, bygnings tegninger

farver har været

om

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."

..

Ejendommen
hvorfor

er endvidere

nævnet

tur & Miljø,
I skrivelse
"Natur

&

den 24/8

har

ved

hus. Bygning

Amt, Na-

i sagen.

besigtigelse
beliggenhed.

Det blev' herved

ligger

overskrider

udtalelse

Vestsjællands

af 3/6 1999 har Natur & Miljø bl.a. bemærket:

strandbeskyttelsesliniens
helhed

af strandbeskyttelseslinien,

1998 anmodede

om at afgive

Miljø

orientering.

omfattet

søværts

opmålt

bebyggelsen

Opmålingen

konstateret,

vedlagt

at bygning

strandbeskyttelseslinien,

og
til

1 i sin

bygning

2

linien med ca. 4 m, og det samme gør carport/ud3 ligger

gives at være opført

landværts

linien. Bygning

i 1946 og carport/udhus

l, 2 og 3 an-

i 1998-99."

..
Under hensyn
fra kysten
Natur

til, at carport/udhus

end bygning

Miljø

&

sindet

skyttelseslinien,

er opført

i større afstand

1 og i samme afstand
at meddele

såfremt

som bygning

dispensation

Fredningsnævnet

fra

kan

2, er

strandbe-

godker:de be-

bygggelsen."
I ejerens

ansøgning

til kommunen

er nærmere

anført

om carpor-

ten:
"Carport
trailer

(46,54

der

skal

og bil samt opbevaring

Carporten

~

m2),

er opført

tjene

som

dække

for

båd

af havemøbler.

så diskret

som muligt,

imellem

høje

retræer på begge

sider, så den hverken

skæmme r mod Engvej

ler mod

Træerne

harpiks,

husene.

det nødvendigt

afgiver

at beskytte

på

megen

fyrel-

og derfor

er

lakken. Mål: 13,00 m x 3,58= 46,54

m2•

Carporten

er opført på 4 x 4 stolper,

trykimpr.

og malet mør~

ke grønne.
Konstruktion:

delvis bekædt med profil-brædder.

Tag: Sadeltag.

Gitterspær

med B7 bølge-eternit,

sort. Højeste

punkt 2,90 m."
Nævnets
Under

afgørelse:

hensyn

til

formålet

ring på ejendommen,

•

car-/bådporten

og dens place-

findes den ikke i strid med formålet

Overfredningsnævnets

kendelse

Som følge af byggeriets
dere at være

med

af 7/4 1943 .

karakter,

af underordnet

med

skønnes det ansøgte

betydning

i forhold

endvi-

til frednin-

gens formål.
Under

hensyn

hertil,

bestemmer

naturbeskyttelseslovens
for Fredningsnævn
car-/bådporten

§

§

nævnets

50, stk.

formand

- i medfør

af

l, jf. forretningsordenen

9, stk. 4 - at der tillades

opførelse

med udhus, når der anvendes materialer

af

og far-

ver, som angivet.
Tilladelsen

•

bortfalder

såfremt

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

den
§

ikke er udnyttet

inden

50, jfr. § 66, stk. 2 .

3

..

Udskriftens rigtiqhAd
Dommere»,~~~,

1/(/

bG!a~~~fi.;.:
dJll

CU40~

Susanne Topsøe
o.ass.

2~/r
/'

j

a
-/

l

..
Afgørelsen
stk.

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København
skellige

myndigheder.

gørelsen

er

den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser
Rettidig

§

87,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

før klagefristen

klage har opsættende

gøre lse, medmindre

43, jfr.

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

klagefristen
fristen

K) af bla.

§

virkning

er udløbet.

for den påklagede

af-

klagemyndigheden_.bef?:temmer andet .
•

,0

/'

/'

- -

/

/~~

Fle~rgensen

Kopi af kendelsen
Elisabeth
Danmarks

sendes til:

Gordon, Herlev Hovedgade
Naturfredningsforening,

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

204, 2730 Herlev

Nørregade

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

2, 1165 Kbh. K

53, 2100 Kbh.

ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Iarsen,

Disbjergvej

7, 4540 Fåre-

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens
rigtioher!
hpkrl'.oi"t'':;'"
D
..,
'--"'.;;)
ornmere~ff~
Su~ng..Topsø~
o.ass.

Gen

1/6--fJ t'

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 5761 2266
. B0IIingsvej 8

4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 25/6 1999
F54/99

REG..NR.

tt

Ved skrivelse

modtaget

o2>l ~.

00.

den 22/6 1999 har kommunen

Aase Elly og Svend Aage Eeg, ansøgt om nævnets
opførelse

af tilbygning

til

eksisterende

for ejerne,

tilladelse

sommerhus

på

til

matr:

nr. 4 yc Ordrup by, Fårevejle.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

paa nogen

forinden

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

om

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
Det fremgår
ca. 30 m2

af det tilsendte

og det eksisterende

Om materialer

med

vissengrøn

og

rammer,

i fjeldgrå

Shingles

Lys cementgrå."

ej"l- op: Bnergiminist8riet
Skov- og Naturstyrelsen
-1:1\ 1/'1 -000.2

! -3 '+

I

Marehalm.

sternbrædder:

Tag:

farve.

Akt. nr.

samt

farve.

Fundament:

på ca. 50 m2•

af 7/8

Dette

er

en

lys

farve".

Dette er en mørkegrøn
Icopal

er på

oplyst:

træbeklædning ; GORI

Vindueskarme

J.nr. SN 1996

sommerhus

at tilbygningen

og farver har Svend Aage Eeg i skrivelse

1998 til kommunen
"Facade

~ateriale,

~

udførelse.

GRI

Grøn

Umbra.

Lys til mørk

grå

Nævnets

afgørelse:

Opførelse
målet

af det ansøgte

byggeri

med fredningsdeklarationen

Som følge af byggeriets
et udbygget
være

findes

af underordnet

tinglyst

karakter

sommerhusområde,

ikke i strid med forden 7/4 1943.

og ejendommens

skønnes

beliggenhed

det ansøgte

betydning

i forhold

bestemmer

nævnets

endvidere

til fredningens

i
at

for-

mål.
Under
før

hensyn
af

hertil

naturbeskyttelseslovens

retningsordenen
des opførelse

tt

farver,

af tilbygningen,

Afgørelsen

bortfalder

påklages

såfremt

den
§

ikke

skellige

myndigheder.

gørelsen

er

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

klagefristen

til den følgende

indgives

Tilladelser

for-

materialer

og

er udnyttet

3

§

43, jfr.

§

87,

ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

Kopi af kendelsen

inden

(adr. Frederiksborggade

pågældende

Rettidig

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

af-

be temmer andet.

sendes til:

Aase Elly og Svend Aage Eeg, Lerholmvej
Danmarks

jfr.

50, jfr. § 66, stk. 2.

til Naturklagenævnet

1360 København

Klage

l,

- i med-

stk. 4 - at der tilla-

kan efter naturbeskyttelseslovens

15, 4.,

fristen

stk.

når der anvendes

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

1

9,

§

alene

som angivet.

Tilladelsen

stk.

50,

§

for Fredningsnævn

formand

Naturfredningsforening,

21, 2750 Ballerup

Masnedøgade

20, 2100 Køben-

havn ø
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

Udsv.riftens rigtiqhed bRkræ]-fe::;
DOmmer~al-j ~-d,

:7

v

den /}~I
~~

Susanne Topsøe
o.ass.

/

J'/-"""'::J/ r.t2 /'

C)c

/'

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

.....

""",

Fårevejle

Den 27/7 1999
F59/99

Ved skrivelse

4t

af 8/7 1999 har kommunen

Knoll

ansøgt

32 m2

til sommerhus

Ej endommen

om nævnets

er

tilladelse

for ejeren Jens Demuth

til opførelse

på matr. nr. 4 zh Ordrup by, Fårevejle.

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

om

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning

paa nogen del af "Næsgaardens"

føres

bygnings tegninger

forinden

af udhus på

med

Jorder

angivelse

farver har været forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

"Udvendige

er om farver/materialer

vægge: Rå tømmer behandlet

anført:

med "pine" træbeskyt-

telse som sommerhuset.
Vinduer

og dør:

Taget:

Pine. træbeskyttelse
Tagpap

Udseende

i lys udførelse

og farver er tilstræbt

så nær beboelseshuset

som mu-

ligt."
Nævnets

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være
mål.

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

skønnes

betydning

L 8 J /J LI 1999
1\/ ...

_.

/

,

('

det ansøgte

i forhold

MIIJø- og EnerglmlmSten&l
J.nr. ~N 1996 - / J.J / I J.

/ ~

_

den 7/4 1943.

000

h

beliggenhed
endvidere

til fredningens

i
at

for-

Under

hensyn

hertil

bestemmer

naturbeskyttelseslovens
for Fredningsnævn
udhuset,

§

stk.

bortfalder

materialer

såfremt

15, 4.,
skellige

1360

den

København

er

udløber

en

til den følgende

indgives

Tilladelser

gørelse,

medmindre

har opsættende

Kopi af kendelsen
Jens Demuth
Danmarks

KnolI,

3

§

43, jfr. § 87,
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

inden

hverdag.

skriftligt

Rettidig

som angivet.

(adr. Frederiksborggade

pågældende
lørdag

af

66, stk. 2.

§

ansøgeren,

Klagefristen
den

klagefristen
Klage

50, jfr.

§

K) af bla.

meddelt

af

opførelse

ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gørelsen
fristen

og farver,

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages

- i medfør

50, stk. l, jfr. forretningsordenen

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

formand

stk. 4 - at der tillades

§ 9,

når der anvendes

Tilladelsen

nævnets

før klagefristen
virkning

er udløbet.

for den påklagede

/,~r
m~L,'rgensen
Fle;rJ

klagemyndighed~mmer

af-

andet.

sendes til:
Skodsborgparken

Naturfredningsforening,

20, 1. tv., 2942 Skodsborg
Masnedøgade

20, 2100 Køben-

havn ø
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

IS, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed hekrX:lftf;':'
Dommer~~, i~rJ,
dei1 /7
~/
,~d'~tl
Susanne~ op(øe
o.ass.

?j

/7

C)/,J

/ -/ /

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100Ringsted
Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

Fax 5761 2216

~~~~~
75

~1i}, Skov_

Fårevejle

MOdtaget i

og Natu~

23

styrelsen

" , AU6. 1.999

RE.b. Nit O~l ~. 00
Ved

skrivelse

af

Christiansen,
overdækket

tt

Ordrup

18/8

har

ansøgt om nævnets

terrasse

kommunen

for ejeren,

Henrik

til inddragelse

til udestue

af

på matr. nr. 4 ns

Det totale bebyggede

areal vil herefter

ca. 63,38 m2•

Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning
føres

F69/99

tilladelse

på 22,2 m2

by, Fårevejle.

andrage

1999

Den 20/8 1999

om

fredning

pkt. VII er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

forinden

bygningstegninger

farver har været

forelagt

tinglyst

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Udvendig

beklædning:

Vindskeder

Nævnets

er om udvendige

farver anført:

Svenskrød

og rammer: Lysegrå."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og, ejendommens

et udbygget
være

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

skønnes

den 7/4 1943.
beliggenhed

det ansøgte endvidere

betydning

i forhold

bestemmer

nævnets

til fredningens

i
at

for-

mål.
Under

hensyn

hertil

naturbeskyttelseslovens

§

formand

• ...

.-.:.

,)

I..

,.

.l'DiSen

-\'i.\\ \ '{ --cn:o~

\li lo

re

af

50, stk. l, jfr. forretningsordenen

fb~'''Fl!eipningsnævn
§ 9, stk. 4 - at der tillades
•

- i medfør
inddragelse

af den overdækkede
terialer

terrasse

til udestue,

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

gørelsen

myndigheder.
er

udløber

en

tt

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

87,

§

ejeren

og for-

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

43, jfr.

hverdag.

skriftligt

Rettidig

§

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

3

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

Klagefristen
den

klagefristen
fristen

K) af bla.

meddelt

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København
skellige

ikke er udnyttet

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

l

ma-

og farver som angivet.

Tilladelsen

stk.

når der anvendes

før klagefristen

har opsættende

virkning

er udløbet.

for den påklagede

klagemyndigheden
bestemmer
~.~~
/-- ?---

af-

andet.

./

Kopi af kendelsen

tt

Henrik

Christiansen,

Danmarks
havn

sendes til:
Rødager Alle 38 B, st. th., 2610 Rødovre

Naturfredningsforening,

Masnedøgade

20, 2100 Køben-

ø

8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

53, 2100 Kbh. ø

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540 Fåre-

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed hekræfte:::
Dommere!))

J%1~'

aen

«/a~~
Susanne Topsøe
o.ass.

21/-7 7'

.1

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS
Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

AMT

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

2 3 AU6. 1999
Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

Fax 5761 2216

75

Fårevejle

Den 20/8 1999

REG" NR.

tt

Ved

skrivelse

Vogelsang,

af

16/8

ansøgt

sommerhus

har

om nævnets

kommunen

tilladelse

for ejeren,

er .omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

til opførelse
om

f~edning

paa nogen del af "Næsgaardens"

føres

bygningstegninger

farver har været

af et

forelagt

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning
forinden

Birgit

på matr. nr. 4 zl Ordrup by, Fårevejle.

på 52,5 m2

Ejendommen

1999

F68/99

O C613. 00

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge:
Tagdækning:

er om udvendige

Træbjælker,

der males

Tagpap med shingels

Døre, vinduer,
Nævnets

farver/materialer

vindskeder

lys-grågrøn
gråmeleret

og stern males hvide."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være

anført:

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

skønnes

den 7/4 1943.
beliggenhed

det ansøgte endvidere

betydning

i forhoid

bestemmer

nævnets

til fredningens

l

at

for-

mål.
Under

hensyn

hertil

naturbeskyttelseslovens

\~;l\yr~:n~;0
\ \{ 1-

§

formand

- i medfør

af

50, stk. 1, jfr. forretningsordenen

for Fredningsnævn
sommerhuset,

§

9, stk. 4 - at der tillades

når der anvendes

materialer

opførelse

og farver

af

som angi-

vet.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København
gørelsen

myndigheder.
er

K) af bla.

§

den

udløber

en

Klage indgives
Tilladelser

3

§ 43, jfr. § 87,

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og

for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

til den følgende

inden

66, stk. 2.

ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

klagefristen
fristen

50, jfr.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

l påklages

skellige

ikke er udnyttet

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.

skriftligt

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

~

'0=~/#?
.• ~'-~"r.~

/

/;;9" "~

,

/
Flemrn' ~6ørgenSen

·f

Kopi af kendelsen

sendes til:

Birgit Vogelsang,

Skolelodden

Danmarks

1, Jersie,

Naturfredningsforening,

2680 Solrød Strand

Masnedøgade

20, 2100 Køben-

havn ø
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

53, 2100 Kbh. ø

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergv~j

7, 4540 Fåre-

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bekræftes
Dommere~i.Ri~S
/-

/'

Susanne

I

I

den ,x.
/} Cl"~(/,

'&'

cfp$?~!.

o.ass.

-

C;
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/
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8

Modtaget i
Skov- oq N;:nurstv~plsen

Fax 5761 2216

- 1 SEP. 1999

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

4100 Ringsted

~~~~\\

75

~~\\~

Fårevejle

Den 31/8 1999
F70/99

REG. NR. o~l~·oo

Ved skrivelse
Stub

ansøgt

af 26/8 1999 har kommunen
om nævnets

vinterhave/udestue

tilladelse

til eksisterende

ax Ordrup

by, Fårevejle.

Ejendommen

er omfattet

for ejeren

til opførelse
sommerhus

af deklarationer

af opvarmet

på matr. nr. 11

tinglyst

henholdsvis

den 28/9 1940 og den 5/12 1953 med Fredningsnævnet
leberettiget.

Efter

på grunden,

forinden

I ansøgningen
"Ydervægge:

Glaspartier,

Tagdækning:
de

grundareal
Nævnets

som påta-

må ingen bygning

til denne er godkendt
materialer/farver

opføres

af nævnet.

oplyst:

karme males hvide.

Males hvidt

Udføres

i sort tagpap."

fremsendte

tegninger

er

vinterhaven/udestuens

ca. 17 m2•

afgørelse:

Opførelse
målet

tegning

er om udvendige

Stern og udhæng:

Ifølge

deklarationerne

Jørn Bille

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

med fredningsdeklarationerne

tinglyst

den 28/9

1940 og

den 5/12 1953.
Som følge af byggeriets
et udbygget
være

e

sommerhusområde,

af underordnet

mål.

JIf:1jp. og En!)r,;;i:ninist!Jlriet

Skov- og Naturstyrelsen

1'2 \t/~_ 000 Z sil.
~l~
I

J.nr. SN 1996·
Akt. nr.

karakter

betydning

og ejendommens

skønnes

det ansøgte

i forhold

beliggenhed
endvidere

til fredningens

i
at

for-

Under

hensyn

hertil

bestemmer

naturbeskyttelseslovens
for Fredningsnævn

§

nævnets

formand

- i medfør

stk. 1, jfr. forretningsordenen

§ 50,

stk. 4 - at der tillades

9,

vinterhaven/udestuen,

når

af

der

anvendes

opførelse

materialer

og

af

farver

som angivet.

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

4.,

skellige

til Naturklagenævnet

København

1360

myndigheder.

gørelsen

50, jfr.

§

er

K) af bla.

den

udløber

en

klagefristen

fristen til den følgende
Klage indgives
Tilladelser

lørdag

gørelse,

medmindre

jfr.

87,

§

ejeren

og for-

klageberettigede.'

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

43,

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende

skriftligt

Rettidig

3

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

§

inden

stk. 2.

66,

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

stk. 1 påklages
15,

ikke er udnytt~t

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden
/"

,/'

/'

for den påklagede

bestemmer
~/.

er udløbet.
af-

andet.

-'

......

/»-'?-,/

//:-~ 7~
/,

Flemffii

/i'j/

(/

3ørgensen

,/!

e,

/'

,;'

Kopi af kendelsen
Jørn Bille
Danmarks

sendes

til:

Stub, Smallegade

22, 2. tv., 2000

Naturfredningsforening,

Masnedøgade

Frederiksberg
20,

2100

Køben-

havn ø
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

53, 2100

Kbh. ø

& Miljø, Alleen

15, 4180

So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner

Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

'4

00873.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00873.00
Dispensationer

i perioden:

14-09-1999 - 22-12-2000

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 57612266

liJTOdfagt::lT

Skov- og Naturstyrelsen

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

2 1 SEP. 1999

Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 14/9 1999

REG. NR.
Ved

skrivelse

Birkegård

e

af

2/9

Jensen,

på

F73/99

~l~· 00

1999

ansøgt

af en tilbygning
12,25 m2

O

har

kommunen

om nævnets

37 m2,

til eksisterende

samt

for

tilladelse

overdækning

sommerhus

ejeren,

Dorte

til opførelse
af terrasse

på

på matr. nr. 4 ru Ordrup

by, Fårevejle.
Ej endommen

er

den 7/4'1943.
"Ingen bygn~ng
føres

omfattet

af

deklaration

I deklarationens
paa nogen

forinden

forelagt

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

om

med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge
Vinduer

udføres
udføres

i sort tagpap

også på ekst. sommerhus."

findes

ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

være

af underordnet

og Energiministeriet

Skov- og Natursiyrelsen
J.nr. SN 1996 - \

l~ \

karakter

sommerhusområde,

mål.

nr.

og males sort.

i en mørk farve.

af det ansøgte byggeri

et udbygget

Akt.

i træbeklædning

anført:

afgørelse:

Opførelse

_ø-

farver/materialer

og døre skal fremstå

Tagdækning
Nævnets

er om udvendige

1.\ \ I '-f - 0002 ~

betydning

skønnes

den 7/4 1943.
beliggenhed

det ansøgte endvidere

i forhold

til fredningens

i
at

for-

tt

Under

hensyn

hertil

bestemmer

naturbeskyttelseslovens
for Fredningsnævn
tilbygningen
materialer

og

§

§

Tilladelsen

stk.

1

overdækning

15, 4.,

af

terrassen,

tt

skellige

såfremt

den

er

København

fristen

§

K) af bla.
Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

klagefristen

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser
gørelse,

medmindre

anvendes

inden

3

§

43, jfr.

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

der

af

50, jfr. § 66, stk. 2.

pågældende

skriftligt

Rettidig

opførelse

ikke er udnyttet

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gøreIsen

når

kan efter naturbeskyttelseslovens

1360

af

som angivet.

bortfalder

påklages

- i medfør

4 - at der tillades

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

formand

50, stk. l, jfr. forretningsordenen

9, stk.

og farver,

nævnets

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

,.~

.... ../~'".,.
/~

,. /,._;/,10
"
/"

v

Dorte Birkegård
Danmarks

7.A7'~,,-

'7/

Flemm

Kopi af kendelsen

/

,./'

1/

sendes til:

Jensen,

øster Alle 25, st. 16, 2100 København

Naturfredningsforening,

Masnedøgade

20, 2100

Køben-

havn ø
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

Udsrriftens rigtighed bekræftes
DommerelJ&f)ln~,
den /51/?l

prJ. (;l/f2Z'

Susanne Topsøe
o.ass.

'/ /~9f

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BølIingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 24/9 1999
F79/99

Ved

skrivelse

af

20/9

Westermann

ansøgt

tilbygning

på ca. 10 m2

1999

har

om nævnets

tilladelse

er

omfattet

af

deklaration

føres

paa nogen

forinden

Mogens

sommerhus
Næsgårdsvej

om

fredning

af en

på matr.
116.
tinglys~

pkt. VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været forelagt

ejeren

til opførelse

beliggende

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning

for

til eksisterende

nr. 4 rf Ordrup by, Fårevejle,
Ejendommen

kommunen

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen
"Vægge:

er om udvendige

Hvide.

Tag:

Sort tagpap."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være

anført:

Sorte.

Vinduer:

Nævnets

farver/materialer

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

den 7/4 1943.
beliggenhed

skønnes det ansøgte endvidere

betydning

i

bestemmer

nævnets

forhold

til fredningens

i
at

for-

mål.
Under

hensyn

hertil

naturbeskyttelseslovens

§

formand

- i medfør

af

50, stk. l, jfr. forretningsordenen

for Fredningsnævn
tilbygningen,

9, stk. 4 - at der tillades

jf. vedlagte

des materialer

Tilladelsen

§

bygningstegninger,

stk.

bortfalder

såfremt

den

15, 4.,
skellige

1?60

København

er

Klage

den

udløber

en

§

43, jfr.

§

87,

(adr. Frederiksborggade

er 40uger

pågældende
lørdag

3

66, stk. 2.

§

ansøgeren,

Klagefristen

inden

ejeren

og for-

fra den dag, af-

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

til den følgende hverdag.

indgives

Tilladelser

skriftligt

klage

gørelse,

medmindre

har opsættende

Kopi af kendelsen
Westermann,

Danmarks

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

Mogens

K) af bla.

meddelt

klagefristen
fristen

50, jfr.

§

til Naturklagenævnet

myndigheder.

gørelsen

når der anven-

ikke er udnyttet

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

l

af

og farver som angivet.

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

opførelse

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

sendes til:
Ejler Urnesvej

Naturfredningsforening,

7, 4300 Holbæk

Masnedøgade

20, 2100 Køben-

havn ø
8kov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtinh0d

Dommer~.w~a,

bel<n'131~,"I,

c.1en

s~V16W
o.ass.

:2y~-~J'

Fåre-

~

~~

~ ....<,.• ..\1",

UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

~~~

~~~\s

!"'G
R',I11"'....

~"J'll:
il\!h]ti

'I"" 'lø

FOR

FREDNINGSN~~_~~~_~~~~SJÆLLANDS

AMT

År 1999, den 6/10 kl. 14.30 afholdt

Fredningsnævnet

manden,

Ringsted,

dommer

valgte

medlem

Flemming

Flemming
Gunner

Leth-Larsen,

Jørgensen,

Nielsen,

Holbæk,

Fårevejle,

ved

det

og det

amtsråds-

lokale

møde i Dragsholm

for-

medlem

Kommune.

Der foretoges:
Ansøgning

F83/98

om opførelse

af byg-

ning med garage, gæsteværelse
og terrasse på ialt ca. 100 m2
på matr. nr. 8 bx Ordrup by,
Fårevejle,

der er omfattet

deklaration

om fredning

af

ting-

lyst den 7/4 1943.
Der

fremlagdes

skrivelse

med sagens bilag,
Akterne

l/la

af

1998

fra Dragsholm

Kommune

ialt 12 stk.

i F77/97 vedr.

samme ejendom var til stede.

Mødt var:
Ejeren

Dan Ib Schilling.

For Vestsjællands
For Dragsholm
For Danmarks
For

Kommune

Poul Erik Mortensen.

Naturfredningsforenings

Grundej erforeningen

Richard

& Miljø, Mogens Berthelsen.

Amt, Natur

Corinth

Kårup

lokalkomite

Skov

og Ordrup

med bestyrelsesmedlemmerne

Peter Ohrt.
Næs

formanden

Thor Nielsen

og Ib

Bagge.
Ej endommen
værts

blev

besigtiget.

huset var anbragt

Det

en større

konstateredes , at
køkkentrailer

der

sø-

og en større

brændestabel.
Ejeren

meddelte,

har boet helårs
1998.

I 1978

med næsten
rigtigt,

at baggrunden

er, at han

i huset sammen med sin familie siden engang

fik han

tilladelse

sam~e placering,

at der er anbragt

\ 'l'\ ~- 12.. \ II 'f - 00

for hans ansøgning

O~

til opførelse

af en garage

som den nu ansøgte garage.
diverse

i

ting på ejendommen,

Det er
men

han ønsker

at samle det hele i garagen,

såfremt denne bygning

tillades.
Vestsjællands

Åmts

telseslinien
overkanten
søværts

mod

ej endommen
havet,

bemærkede,

forløber

hvorfor

hele

strandbeskyttelseslinien.

lagt nogen
amtet

på

repræsentant

ansøgning

endnu

mentlig

ikke

hverken

har

landværts

sesgraden
selvom

i henhold

den

derfor

Kommunens
tilladelse
centen

bemærkede,

er 10 og overholdes

ter byggeriets

amtet

tillades.

for-

af yderligere
når der sam-

at

bebyggel-

Foreningen

at han ikke ved,

ved det ansøgte

færdiggørelse

har

projekt.

det ansøgte byggeri,
sker fjernelse

Han me-

når der ef-

af brændestabelen

mfl. henstående

Ejeren

nu, at han selv er interesseret
da han herved

effekter

om der er

Bebyggelsespro-

og køkkentrailer

brændestabelen,

har

af 7/4 1943 overholdes,

af sommerhuset.

vil tillade

bem~rkede

fore-

til sagen.

til helårsbeboelse

ner, at kommunen

Men

bemærkede,

bebyggelse

repræsentant

fået

eller ejer, hvorfor

sommerhus,

til deklarationen

ingen bemærkninger

ikke

søværts huset.

repræsentanter

yderligere

skrænt-

er beliggende

mod opførelse

af forholdene

Grundej erforeningens

landværts

har

afgørelse.

det eksisterende

tidig sker oprydning

strandbeskyt-

ejendommen

Amtet

ikke så meget at indvende

bebyggelse

50 m

fra kommune

truffet

at

på ejendommen.

opnår udsigt

i at fjerne

fra huset mod Or-

drup Næs.
Danmarks

Naturfredningsforenings

lokalkomiteen

har

forhold,

der

tiltræde

kommunens

Ved
også

har

yderligere

holdt
givet

Nævnet

dig må ejeren

og

til klage.

af

ej endommen

af et udhus

et halvtag

plan, der angiver

ej endommen

anledning

besigtigelse

forlangte

med

bemærkede,
ikke

at

finder

Foreningen

kan

indstilling.

tilstedeværelsen

der er opført

øj e

repræsentant

syd for sommerhuset,

til sommerhuset

herefter

forelæggelse

den totale bebyggelse

angive,

hvornår

konstateredes

i sydlig
af

en

nu

og at

retning.
og

ændret

på ejendommen.

Samti-

den nye bebyggelse

ny

vil blive

opført,

og

hvornår

brændestabel,

evt. vil blive fjernet.

Når ny ansøgning

ges den 'først for amtet
beskyttelseslinien,

trailer,

til afgørelse

hvorpå

nævnets

udhus

og

foreligger,
i henhold

halvtag
forelæg-

til strand-

sagsbehandling

fortsæt-

ter.
Mødet

Kopi af udskriften
Dan Schilling,
Dragsholm

sendes

til:

Digebakken

Kommune,

13, 4540 Fårevejle

Rådhusvej

75,

4540

Fårevejle,

att.

Poul

Erik Mortensen
Grundejerforeningen

for Kårup

Corinth,

Udlodden

Danmarks

Naturfredningsforening,

Skov

og Ordrup

Næs,

v/Richard

l, 2610 Rødovre
Masnedøgade

20, 2100

Køben-

v/Holger

Thaa-

havn ø
Danmarks

Naturfredningsforenings

rup, Pavillonvej

4, Høve, 4550 Asnæs

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands
Nævnsmedlem

Haraldsgade

Amtskommune,

rø, att. Mogens

lokalkomite

Natur

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen

15, 4180 So-

Berthelsen

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,
'.

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VES1SJÆUl1~~AMT
:Jkuv- og N g! n·-

TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

aturstyre/sen

r2 6 OKT. 1999

4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle
Den 25/10

1999

F74/99

REG. HR
Ved

skrivelse

ansøgt

af 6/9 1999 har kommunen

om nævnets

eksisterende

tilladelse

sommerhus

Bregnevej

Ej endommen

omfattet

er

af tilbygning

nr. 4 ep Ordrup

af

deklaration

til

by, Fårevej-

om

fredning

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning

paa nogen

føres

bygningstegninger

farver har været forelagt

Ole Modin

40.

den 7/4 1943. I deklarationens

forinden

for ejeren

til opførelse

på matr.

le, beliggende

o~l:).00.

del af "Næsgaardens"
med

Jorder

angivelse

Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
Om udvendige
"Ydervægge

faryer er i ansøgningen

udføres

som træbeklædning

oplyst:
og males lysegrå

som

ekst. hus.
Tagdækning
Vinduer,

udføres

døre og sternbrædder

Sagen

er af nævnet

Natur

& Miljø, under henvisning

niens
hvorfor

beliggenhed

sendt
ikke

der anmodedes

te, forinden

nævnet

"'~..Jn
,..lr.

i sort tagpap.

-\l\~\l( -000
~s:;-

'j

males hvide."

til udtalelse
er

Amt,

til, at strandbeskyttelsesli-

indtegnet

om amtets

i Vestsjællands
på

en

stillingtagen

tager stilling

situationsplan,
til det ansøg-

til byggeriet.

Uclsy:riftG'ns rigtiqhed b8!m::si\.8S

/Y:/tJ - f/

oommere~~
Susanne Topsøe

o.ass.

Mlljø~ og Energiministeriet
J.nr. SN 1996 II

,'L /'1~o

1 3 OKT. 1999
Akt. nr. l S' ~

GO '-

Natur & Miljø har i skrivelse
"Det

kan

i denne

landværts

er nedsat

landvegetations

me afstand
ladelse

og forløber

af

1943, hvorefter

og med tagdækning

sammenhæn-

opføres

hvorefter

bebyggelse

i sam-

amtets

til-

tinglyst

den

med

kun må ske efter

træbeklædte

sommerhus.

til opførelse

tegnin-

af Fredningsnævnet.
ydervægge

af sort tagpap. Materialer

det eksisterende
bemærkninger

Tilbygningen

fredningsdeklaration

ger, der forud er godkendt
udføres

ligger

ikke er nødvendig.

er omfattet

Tilbygningen

sommerhuset

50 m fra den

som sommerhuset,

til opførelsen

7. april

at

strandbeskyttelseslinie,

begyndelse.

fra kysten

Ejendommen

Nævnets

oplyses,

naturbeskyttelseslovens

der på stedet
gende

anledning

af 13/10 1999 bemærket:

malet

lysegrå

og farver

som på

& Miljø har herefter

Natur

af tilbygningen

ingen

som ansøgt."

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

skønnes det ansøgte

karakter

re at være af underordnet

betydning

den 7/4 1943.

i forhold

endvide-

til fredningens

formål.

tt

Under

hensyn

hertil

bestemmer

naturbeskyttelseslovens
for Fredningsnævn
tilbygningen,

§

§

nævnets

50, stk.

formand

- i medfør

1, jf. forretningsordenen

9, stk. 4 - at der tillades

når der anvendes

af

materialer

opførelse

af

og farver

som angi-

er udnyttet

inden

vet.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

Afgørelsen
stk.

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København
skellige myndigheder.
er meddelt

K) af bla.
Klagefristen

den pågældende

3

50, jfr. § 66, stk. 2.

kan efter naturbeskyttelseslovens

1 påklages

gørelsen

§

ikke

§

43, jfr.

§

87,

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

Hvis

klagefristen
fristen
Klage

udløber

en

lørdag

til den følgende

indgives

Tilladelser
gørelse,

medmindre

forlænges

til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

helligdag,

hverdag.

skriftligt

Rettidig

eller

har opsættende

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

,~

.I/~~
Flemm~ørgensen

Kopi af kendelsen
Ole Modin,
Danmarks

sendes til:

Aderlers

Alle 23, Kirkebyen,

Naturfredningsforening,

4540 Fårevejle

Masnedøgade

20, 2100 Køben-

havn ø
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 454 O

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rig~~~

,DommeW~J

bekræftes

Susan:1/? Tnr',øe
J,: ... ,).

25)/<7 -.5 ?

Fåre-

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

År 1999, den 6/10 kl. 13.00 afholdt
den, dommer
medlem

Flemming

Gunner

Jørgensen,

Nielsen,

Leth-Larsen,

møde

F40/99,

REG.Nk

jf. F83/97

,

det amtsrådsvalgte
Flemming

Kommune.

o~l:)·oo

Ansøgning

om udstykning

parceller

af matr. nr. 12 ad

Ordrup

I

v/forman-

og det lokale medlem

i Dragsholm

Der foretoges:

AMT

Fredningsnævnet

Ringsted,

Holbæk,

Fårevejle,

FOR

by, Fårevejle,

i 4

der p.r

omfattet

af deklaration

fredning

tinglyst

om

den 7/4

1943.

Der fremlagdes
Natur

skrivelse

af 17/5 1999 fra Vestsjællands

Amt,

& Miljø, med sagens bilag, ialt 12 stk.

Endvidere

var akterne

i F83/97

og F323 C/72 til stede.

Mødt var:
Ej eren Kirsten-El isabeth' Høgsbro
samt landinspektør
For Vestsjællands
For Danmarks

41

med

flere

famil iemedlemmer,

Kr. Gregersen.

& Miljø, Mogens Berthelsen.

Amt, Natur

Naturfredningsforenings

For Grundejerforeningen

for Kårup

lokalkomite
Skov og Ordrup

Peter Orth.
Næs forman-

\\

den

Richard

Corinth

med

bestyrelsesmedlemmerne

Thor

Nielsen

og Ib Bagge.
Dragsholm

Kommune

og Skov-

og Naturstyrelsen

var

indvarslet,

men ikke mødt.
Formanden
den

7/4

redegjorde
1943,

samt

C/72. Endvidere
~ 3:tinglyst
~ir-udtalelse
~'f
,

den

for indholdet
nævnets

redegjorde

16/5

1958,

af deklarationen

afgørelse

af

19/12

tinglyst

1972

i F323

han for den nu aflyste deklaration
og

grundejerforeningens

til sagen af 5/7 1999, bilag

skriftlige

7.

.. eS
liBestyrelSeSmedlem
~llte,

~i

at foreningens

i grundejerforeningen
bestyrelse

Thor Nielsen

påny har overvejet

meddel-

sagen og nu

har

en ændret

1999.
mere
end

stillingtagen

Bestyrelsen
restriktiv

overfor

finder

i forhold

til udtalelsen

nu, at foreningen

holdning

overfor

de omliggende

ejeren

ejendomme,

ikke bør have

af matr.

af fremtidige

des udstykning

til, at bestyrelsen

formand

Richard

og heller

og

er lovmedholdeligt

udsigten
høje,

der

bør

fremtidige

stemmelse

Kr.

hvorfor

Gregersen

7/4

overholdt

Der blev foretaget

besigtigelse

Danmarks

Vestsjællands
ge indlæg.

Amtets

naturbeskyttelsesloven.

godkendelse

af fremtidig

foretog votering

der

sikrer

der sikrer mod for
parceller.
i overens-

materiale,

hvoraf gen-

anser

det

deklarationen

forelagte

har indvendinger

proj ekt,

mod udstyk-

som ansøgt.
af Hyrehøj.

repræsentant
tilladelse

det

proj ektet

den

repræsentant

ikke har indvendinger
Amts

af

bestyrelse.

ved

Naturfredningsforenings

lokalforeningen

Nævnets

at

ikke længere

såfremt

en deklaration,

forelagde

herefter,

1943

bestyrelsen

her-

for fremtidige

på de udstykkede

i 4 parceller

Nævnet

byggefelter

grundejerforeningens

meddelte

den

tilføj ede

til deklarationen

dvs. en deklaration,

ning af ejendommen

efter

Corinth

med det tilsendte· skriftlige

Bestyrelsen

om der bør tilla-

i henhold

tinglyses

beplantninger

part er tilsendt

tinglyst

evt.

fra Hyrehøj,

Landinspektør

indtil

efter nærmere

ikke i 4 grunde,

af 7/4 1943. Evt. bør der angives
huse,

12 ad

ikke længere har noget imod udstykning

i 3 grunde

arealmæssigt

huses beliggenhed,

en

i 3 eller 4 parceller.

Grundej erforeningens
ejendommen

nr.

hvor udstykning

en halv tønde land er sket. Det bør nu vurderes
angivelse

af 5/7

at

mod det ansøgte.

henholdt

sig til de skriftli-

til udstykning
Derimod

meddelte,

kræves

er ikke fornøden
Natur

& Miljø's

bebyggelse.
i enrum.

afgørelse:

Indledningsvis
grundejerforening

bemærkes,

at

der

mv., der længere

ikke

ses

nogen

myndighed,

finder, at indholdet

af

den af Vestsjællands
forbud

Amt

mod udstykning

aflyste

deklaration

af ejendommen

af 16/5

i mere

end

1958 om

2 parceller,

bør fastholdes.

Dernæst
holder

bemærkes,
indholdet

de af nævnet
afgørelse

at den

formålet

fastsatte

som ansøgt

1943-deklarationen,

som ansøgt

af 4 bebyggelser.
tegninger

§

Tilladelsen

stk.

bortfalder

såfremt

gørelsen

myndigheder.
er

den

udløber

en

til den følgende

Tilladelser
gørelse,

medmindre

,

lørdag

af

udstykning

af

på opførelse

skal bygnings-

inden

§

43, jfr. § 87,

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, afklageberettigede.

eller

virkning

helligdag,

Hvis

forlænges

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

-~~

/>;:~'
Flemrnf~~(Jørgensen

lY

/

Kopi af kendelsen

sendes til:

Kirsten-El isabeth

Høgsbro , Fasangården , Frederiksberg

Landinspektør

3

66, stk. 2.

§

før klagefristen

klagemyndigheden

Leth-Larsen

2000 København

farver

til Fredningsnævnet.

har opsættende

/Il/J~

Flemming

50, jfr.

pågældende

må ikke udnyttes,

klage

i medfør

hverdag.

skriftligt

Rettidig

ikke

i strid med

ikke er udnyttet

§

Klagefristen
den

Klage indgives

og

i sin

derfor

af udvendige

K) af bla. ansøgeren,

meddelt

klagefristen
fristen

påbegyndes,

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København
skellige

med henblik

kan efter naturbeskyttelseslovens

l påklages

1943,

til godkendelse.

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen

anser

nævnet

og angivelse

over-

til Hyrehøj

hvorfor

byggeri

7/4

i 4 parceller

i 4 parceller

Forinden

nævnet

den

50, stk. l tiltræder

med situationsplan

forelægges

tinglyst

1972, F323 C/72. Nævnet

naturbeskyttelseslovens
ejendommen

udstykningsplan

afstandsbestemmelser

af ejendommen
med

forelagte

af deklarationen

af 19/12

udstykning

nu

Have,

F
Kr. Gregersen,

Flordalsvej

4 A, 4520 Svinninge

Dragsholm

Kommune,

Grundejerforeningen

Rådhusvej

75, 4540 Fårevejle

for Kårup

Corinth,

Udlodden

Danmarks

Naturfredningsforenings

rup, Pavillonvej
Danmarks

Skov

og Ordrup

Næs,

v/Richard

l, 2610 Rødovre
lokalkomite,

v/Holger

Thaa-

4, Høve, 4550 Asnæs

Naturfredningsforening,

Masnedøgade

20, 2100

Køben-

havn ø
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Hara~dsgade

Natur & Miljø, Alleen

Amtskommune,

rø, att. Mogens

53, 2100 Kbh. ø

Berthelsen

Udskriftens rigtighed
Domme~e

Su

j

h8krPlfte::;

'1i~Q,

'(QfJ~

nne Topsøe

o.ass.

cen

(/ / //

.

cX.-t:// ()

,

-/7

15, 4180 So-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57612266
BøIlingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholrn Kommune
Rådhuset,
4540

Rådhusvej

75

Fårevejle

Den 22/11 1999
F92/99

REG.Nl

o~l '?J.

0'0

Ved skrivelse

af 12/11 1999 har kommunen

ler Andersen

ansøgt

carport

om nævnets

med redskabsrum

for ejeren Lars Møl-

tilladelse

til

opførelse

af

på matr. nr. 4 vb Ordrup by, Fårevej-

le.
Ej endommen

er

omfattet

af

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

om

fredning

pkt. VII er bla. anført:

"Ir.gen bygning

paa nogen del <:lf"Næsgaardens"

føres

bygningstegninger

forinden

farver har været

forelagt

tinglyst

med

angivelse

Naturfredningsnævnet

Jorder

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
Endvidere

er bestemt,

"eet beboelseshus
I ansøgningen
"Udvendige

at der på hver grund

kun må anbringes

til een familie med udhus e og en garage".

er om udvendige

vægge udføres

farver/materialer

i trælister,

anført:

der males sorte som

ekst.
Taget udføres
Ejendommens
17/11

1999

sterende
Nævnets

i sorte trapezplader

ejer Lars Møller
telefonisk

garage

i PVC eller metalplader."

Andersen

oplyst,

har overfor

at den på ejendommen

alene vil blive anvendt

nævnet

den

nu eksi-

som udhus.

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte byggeri

målet med fredningsdeklarationen

findes

ikke i strid med for-

tinglyst

den 7/4 1943.

Som følge af byggeriets
et udbygget
være

karakter

sommerhusområde,

af underordnet

og ejendommens

beliggenhed

skønnes det ansøgte

betydning

i forhold

bestemmer

nævnets

endvidere

til fredningens

i
at

for-

mål.
Under

hensyn

hertil

naturbeskyttelseslovens
for Fredningsnævn
carporten
farver,

med

§

Afgørelsen

9, stk.

4 - at der tillades

redskabsrum,

bortfalder

når

der

skellige

1360

såfremt

den

Klage

opførelse

af

materialer

ikke er udnyttet

og

myndigheder.
er

Klagefristen
den

udløber

en

til den følgende

indgives

Tilladelser

skriftligt

klage

gørelse,

medmindre

3

43, jfr.

87,

§

(adr. Frederiksborggade
ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende
lørdag

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

Rettidig

§

K) af bla. ansøgeren,

meddelt

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

til Naturklagenævnet

København

klagefristen
fristen

anvendes

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

15, 4.,
gørelsen

af

50, stk. 1, jf. forretningsordenen

§

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

1

- i medfør

som angivet.

Tilladelsen

stk.

formand

før klagefristen

har opsætten~e

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

best~mer
~-----...
.~.

af-

andet.

//~~~./

/

.. ..

Flemmi~~ørgensen

y/.

Kopi af kendelsen

sendes

Lars Møller Andersen,
Danmarks
havn

Hulgårdsvej

Naturfredningsforening,

64, 2400 København
Masnedøgade

NV

20, 2100 Køben-

ø

Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

~e

til:

Haraldsgade

Amtskommune,

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS Al\1T

TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Kirsten-Elisabeth
Fasangården,

Frederiksberg

Sdr. Fasanvej
2000

Høgsbro
Have

73

Frederiksberg
Den 23/11 1999

REG. NR. 02>1:;.00.
Vedr.

tt

udstykning

af matr. nr. 12 ad .Ordrup by, Fårevejle

af Deres skrivelse

sagen påny og medgiver
tokollen
kun

Dem, at det anførte

inkonsekvent.

Nævnet

tiltrådt

udstykningen.

Alligevel

Derimod

§

er det som anført

net om tilladelse
trufne

har

ikke
anføres

dispenseret,

men

naturbeskyttel-

rigtigt,

på Deres vegne har ansøgt næv-

til udstykningen.

afgørelse

ophæves

derfor

underskrevet

og ny udskrift

af nævnets

lægges.
Med venlig

hilse=n
/...-

Miljø.- 09 MmYlfflini§mfl§t
J.nr.Ø41~: \ J.. \1/'1 - ooo~ .

Akt./Ilr. ISq

i forhandlingspro-

i forhandlingsprotokollen

Kr. Gregersen

handlingsprotokollen

:2:~,Nav.19~

set på

50, stk. l og ankevejledning.

at landinspektør

Den

af 2/11 1999 har nævnet

er

seslovens

el

i 4

parceller.

I anledning

tt

F40/99

_

af

for-

3 medlemmer

ved-

'"

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

År 1999, den 6/10 kl. 13.00 afholdt
den,

dommer

medlem

Flemming

Gunner

Jørgensen,

Nielsen,

Leth-Larsen,

AMT

Fredningsnævnet

Ringsted,

Holbæk,

Fårevejle,

FOR

v/forman-

det amtsrådsvalgte

og det lokale medlem

møde i Dragsholm

Flemming

Kommune.

Der foretoges:
F40/99,

jf. F83/97

Ansøgning

om udstykning

parceller

af matr. nr. 12 ad

Ordrup by, Fårevejle,

i 4

der er

omfattet

af deklaration

fredning

tinglyst

om

den 7/4

1943.
Der

fremlagdes

Natur

skrivelse

af 17/5 1999 fra Vestsjællands

Amt,

& Miljø, med sagens bilag, ialt 12 stk.

Endvidere

var akterne

i F83/97

og F323 C/72 til st~de.

Mødt var~
Ejeren

Kirsten-Elisabeth

samt landinspektør
For Vestsjællands
For Danmarks
Richard

med

flere familiemedlemmer,

Kr. Gregersen.
Amt, Natur

& Miljø, Mogens Berthelsen.

Naturfredningsforenings

For Grundejerforeningen
den

Høgsbro

Corinth

for Kårup

med

lokalkomite
Skov og Ordrup

bestyrelsesmedlemmerne

Peter Orth.
Næs formanThor

Nielsen

og Ib Bagge.
Dragsholm

Kommune

og Skov-

og Naturstyrelsen

var

indvarslet,

men ikke mødt.

Formanden
den

7/4

redegjorde
1943,

samt

C/72. Endvidere
tinglyst
udtalelse

den

for indholdet
nævnets

redegjorde

16/5

1958,

af deklarationen

afgørelse

te, at foreningens

19/12

1972

i F323

han for den nu aflyste deklaration
og

grundej erforeningens

til sagen af 5/7 1999, bilag

Bestyrelsesmedlem

af

tinglyst

i grundejerforeningen
bestyrelsen

skriftlige

7.
Thor Nielsen

påny har overvejet

meddel-

sagen og nu

har en ændret
1999.
mere

stillingtagen

Bestyrelsen
restriktiv

end overfor

finder

i forhold

til udtalelsen

nu, at foreningen

holdning

overfor

de omliggende

ej eren

ejendomme,

ikke bør

af matr.

hvor

angivelse

af fremtidige

des udstykning

til, at bestyrelsen

huses beliggenhed,

formand

er

Richard

og heller

og der

udsigten

lovmedholdeligt

bør

evt.

fra Hyrehøj,

høje, fremtidige
Landinspektør
stemmelse

Kr.

hvorfor

Gregersen

7/4

skriftlige

besigtigelse

ge indlæg.

tilladelse

godkendelse

Nævnets

af fremtidig

foretog votering

sikrer

der sikrer mod for
parceller.
i overens-

materiale,

hvoraf gen-

anser

det

deklaratio~en

forelagte

proj ekt,

mod udstyk-

som ansøgt.
af Hyrehøj.

Amts repræsentant

'efter naturbeskyttelsesloven.

Nævnet

ved

repræsentant

ikke har indvendinger

Amtets

der

proj ektet

den

Naturfredningsforeningens

Vestsjællands

det

for fremtidige

ikke længere har indvendinger

Der blev foretaget

af

bestyrelse.

at

overholdt

i 4 parceller

lokalforeningen

såfremt

en deklaration,

forelagde

ning af ejendommen

Danmarks

her-

til deklarationen

på de udstykkede

herefter,

1943

bestyrelsen

tilføj ede

byggefelter

grundejerforeningens

meddelte

den

Corinth

dvs. en deklaration,

beplantninger

part er tilsendt

tinglyst

om der bør tilla-

i henhold

tinglyses

med det tilsendte

Bestyrelsen

indtil

efter nærmere

ikke i 4 grunde,

af 7/4 1943. Evt. bør der angives
huse,

12 ad

ikke længere har noget imod udstykning

i 3 grunde

arealmæssigt

nr.

en

i 3 eller 4 parceller.

Grundej erforeningens
ejendommen

have

udstykning

en halv tønde land er sket. Det bør nu vurderes

af 5/7

at

mod det ansøgte.

henholdt

sig til de skriftli-

til udstykning
Derimod

meddelte,

kræves

er ikke fornøden
Natur

& Miljø's

bebyggelse.
i enrum.

afgørelse:

Indledningsvis
grundejerforening

bemærkes,

at

der

mv., der længere

ikke

ses

nogen

myndighed,

finder, at indholdet

af

den af Vestsjællands
forbud

Amt

mod udstykning

aflyste

deklaration

af ejendommen

af 16/5 1958 om

i mere end 2 parceller,

bør fastholdes.

Dernæst
holder

bemærkes,
indholdet

de af nævnet
afgørelse

af

fastsatte

af

som

hvorfor
i

4 bebyggelser.

nævnet
4

1943,

med

tiltræder

i sin
ikke

formålet

udstykning

med

byggeriet

og

henblik

på

påbegyndes,

og angivelse

af ud-

til qodkendels

/"" '~

/iJ4!L..

/ -~~/

Flemming Leth-Larsen

Fl~-

Jørgensen

sendes til:
Høgsbro,

Fasangården,

Sdr. Fasanvej

73, 2000 Frederiksberg

Landinspektør

Kr. Gregersen,

Grundej erforeningen

7/4

over-

til Hyrehøj

parceller

Forinden

nævnet

<'

Kirsten-Elisabeth

den

i strid

med situationsplan

farver forelægges

Kopi af udskriften

tinglyst

i 4 parceller

ansøgt

skal bygningstegninger
vendige

udstykningsplan

1972, F323 C/72. Nævnet anser derfor

af ejendommen

ejendommen

forelagte

afstandsbestemmelser

1943 -deklarationen,

opførelse

nu

af deklarationen

af 19/12

udstykning
med

at den

for

Flordalsvej

Kårup

Corinth,

Udlodden

Danmarks

Naturfredningsforening,

Skov

og

Frederiksberg

Have,

4 A, 4520 Svinninge
Ordrup

Næs

v/Richard

l, 2610 Rødovre
Masnedøgade

20, 2100

Køben-

v/Holger

Thaa-

havn ø
Danmarks

Naturfredningsforenings

rup, Pavillonvej

4, Høve, 4550 Asnæs

Skov- og Naturstyrelsen,
vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

rø, att. Mogens Berthelsen

•

lokalkomite

Natur

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø, Alleen 15, 4180 So-

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57 61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 1/12 1999

REG. NR. 0<61:>. 00 '
Ved

skrivelse

Lindby

af

25/11

1999

har

Bagge ansøgt om nævnets

tilbygning

på 35 m2

ma Ordrup
Ej endommen

er

kommunen

tilladelse

til eksisterende

by, Fårevejle,
omfattet

beliggende
af

F96/99

ejeren

Sanne

til opførelse

af en

sommerhus
Bregnevej

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens

for

om

tinglyst

pkt. VIr er bla. anført:

paa nogen del af "Næsgaardens"

føres

bygningstegninger

farver har været

ll.

fredning

"Ingen bygning
forinden

på matr. nr. 4

med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

farver/materialer

anført:

"Vedr. farver på exst. samt tilbygning:
Tagbeklædning

mørke galv. tegl, vindskeder

hvid, vægge Gori 815 tordenblå,

Gori nr. 102 kalk-

eller Gori 808 havblå,

vindu-

er, døre hvide."
Nævnets

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget

karakter

sommerhusområde,

være af underord~~t betydning
r
"~f'l~"'~'
"
'l
l
;~'OP~{,-\.,:l~.'~,
0'
(
,
ma
.. .:1
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6D

den 7/4 1943.

skønnes det ansøgte
i forhold

beliggenhed
endvidere

til fredningens

i
at

for-

Under

hensyn

hertil

bestemmer

naturbeskyttelseslovens
for Fredningsnævn
tilbygningen,

§

nævnets

fo~mand

- i medfør

50, stk. l, jfr. forretningsordenen

stk. 4 - at der tillades

§ 9,

af

når der anvendes

materialer

opførelse

og farver,

af

som an-

givet.

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den ikke er udnyttet

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.

l

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København

,e

myndigheder.

gøreIsen

er

meddelt

klagefristen
fristen

den

til den følgende

Tilladelser
gørelse,

medmindre

og

for-

klageberettigede

eller

helligdag,

. Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

ejeren

er 4 uger fra den dag, af-

lørdag

skriftligt

Rettidig

43, jfr. § 87,

(adr. Frederiksborggade

pågældende

udløber' en

Klage indgives

§

K) af bla. ansøgeren,
Klagefristen

3

66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

skellige

50, jfr.

§

inden

før klagefristen

har opsættende

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

b~temmer

af-

andet.

----::?7
:;./

.'

///~/

Fle~~ørgensen

Kopi af kendelsen
Sanne Lindby
Danmarks

sendes til:

Bagge,

Slotsdalen

69, 2970 Hørsholm

Naturfredningsforening,

Masnedøgade

20, 2100 Køben-

havn ø
Skov- og Naturstyrelsen,
vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

53, 2100 Kbh. ø

Natur & Miljø, Alleen

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbj ergvej

7,

4540

vejle
Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57-612266

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm KorI1AHtJlFlr.
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

9/32000
F93/99

Ved skrivelse af 16/11 1999 har kommunen på ejeren Ib Bache's vegne ansøgt om
nævnets tilladelse til at foretage bygningsændringer vedr. eksisterende sommerhus
beliggende på matr. nr. 8 h Ordrup by, Fårevejle, Hyrehøjvej 43.
Ændringerne består i pålægning af nyt tag over eksisterende udestue, samt nye
vinduer.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
.
Sagen er af nævnet den 19/11 1999 tilsendt Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, til
udtalelse under hensyn til ejendommens beliggenhed i 1. række mod Nekselø bugt,
hvorfor Natur & Miljø anmodes om stillingtagen til projektet, inden nævnet træffer afgørelse.
I skrivelse af 6/3 2000 vedlagt fotos optaget 17/2 2000 har Natur & Miljø bemærket:
"Taget over udestuen udføres med rejsning som på det eksisterende hus og med
gråsort tagpap. Nye vinduer og døre males postrøde og ydervægge males sorte
som eksisterende.
Det er Natur & Miljøs opfattelse, at der ved udførelse af nyt tag over udestuen
skabes bedre harmoni med den eksistende bebyggelse, hvorefter det ansøgte ikke
giver anledning til bemærkninger.
Endvidere er ejendommen omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie, der på stedet er fastsat til 50 m fra overkanten mod Nekselø Bugt.
Den af strandfredningskommissionen
fastlagte basislinie, en kystskrænt, kan ikke i
dag konstateres i terrænet. Derimod er der søværts denne basislinie beliggende en
ca. 1 m høj strandskrænt, der i dag udgør grænsen for den sammenhængende
landvegetations begyndelse.
Den eksisterende bebyggelse ligger ca. 50 m fra denne strandskrænt og i ca.
samme afstand fra kysten som husene på naboejendommene. Bebyggelsen ligger
endvidere landværts Strandbeskyuelseskommissionens
forslag til strandbeskyttelseslinie 1999.

le)

MiJjø- og Energi:minist!'riet

SJ':ov-og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996IIL.'

...

II.'

11..\\/'1 -000 L

~
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•

På denne baggrund finder Natur & Miljø det ikke relt?vant at behandle projektet i
forhold til bestemmelserne om strandbeskyttelseslinie. "
Nævnets afgørelse:
Udførelse af de ansøgte bygnings ændringer findes ikke i strid med formålet med
fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades udskiftning af taget over udestuen samt isætning af nye vinduer, når der
anvendes materialer og farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder
såfremt den ikke er
naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

udnyttet

inden

3

år,

jfr.

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
klagemyndigheden bestemmer andet.
~
"

"

.;;;.-~

Kopi af kendelsen sendes til:
Ib Bache, Hyrehøjvej 43, Ordrup Næs, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 17/1 2000

REG. NR.
Ved

e

skrivelse

Toft,

af

ansøgt

bygning

på

sommerhus

om nævnets
knap

6,5m

har

kommunen

tilladelse

x

=

12, 5m

12.

Ej endommen

er

omfattet

af

81,25

paa nogen

forinden

til

af en tileksisterende

by, Fårevejle,
om

Solveig

beliggende

fredning

tinglyst

pkt ..VII er bla. anført:

del af "Næsgaardens"

bygningstegninger

farver har været

m2

deklaration

den 7/4 1943. I deklarationens
"Ingen bygning

for ejeren,

til opførelse

på matr. nr. 4 rz Ordrup

Nyvangsvej

føres

13..OC'

C~~

6/1 2000

F1/00

med

Jorder

angivelse

forelagt Naturfredningsnævnet

maa op-

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I

ansøgningen

er om udvendige

"Vægge:

klitgrå,

Vinduer

Alle valgte

ekst. hus

klitgrå

farver til tilbygning

er som ekst. hus."

afgørelse:

opførelse

•

ligesom

af det ansøgte

byggeri

findes

ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget
være
mål.

anført:

og døre: hvide

Sternbrædder:

Nævnets

farver/materialer

karakter

sommerhusområde,

skønnes

det ansøgte

af underordnet be~y'dning i forhold
MilJø· og Energ,m,n,steni
J.nr. SN 1996· \ L- L~ ~. OVD

L
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den 7/4 1943.
beliggenhed
endvidere

til fredningens

i
at

for-

Under

hensyn

hertil

bestemmer

naturbeskyttelseslovens
for Fredningsnævn
tilbygningen,

§

§

nævnets

formand

- i medfør

af

50, stk. 1, jf. forretningsordenen

9, stk. 4 - at der tillades

når der anvendes

materialer

opførelse

og farver,

af

som an-

givet.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens
Afgørelsen
stk.

1

påklages

myndigheder.

gørelsen

er

K) af bla.
den

udløber

en

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

lørdag

gørelse,

medmindre

43, jfr. § 87,
ejeren

og for-

klageberettigede.

eller

helligdag,

Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

må ikke udnyttes,

klage

§

er 4 uger fra den dag, af-

pågældende

skriftligt

Rettidig

3

(adr. Frederiksborggade
ansøgeren,

Klagefristen

meddelt

klagefristen
fristen

til Naturklagenævnet

København

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

15, 4., 1360
skellige

ikke er udnyttet

har opsættende

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

bestemmer

af-

andet.

Jørgensen

Kopi af kendelsen
Solveig
Danmarks

sendes

Toft, Nyvangsvej

til:
12, 4540 Fårevejle

Naturfredningsforening,

Masnedøgade

20, 2100 Køben-

havn ø
Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

53, 2100 Kbh.

& Miljø, Alleen

ø

15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle

•

Nævnsmedlem

Gunner Nielsen,

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Dragsholm

Kommune

Rådhuset,

Rådhusvej

4540

75

Fårevejle

Den 11/2 2000

REG.NR. 03"13
Ved skrivelse
Johnsen

og

opførelse

af 8/2 2000 har kommunen

Birger
af

.00

Johnsen

carport

ansøgt

med

udhus

F2/00

for ejerne Merete Matz

om nævnets

på

10,5

tilladelse

til

x 4 m = 42 m2

på

matr. nr. 4 zr Ordrup by, Fårevejle.
Ej endommen

er

omfattet

den 7/4 1943.

af

deklaration

I deklarationens
paa nogen

føres

bygningstegninger

farver har været

fredning

del af "Næsgaardensll

forelagt

tinglyst

pkt. VII er bla. anført:

"Ingen bygning
forinden

om

med

Jorder maa op-

angivelse

Naturfredningsnævnet

af udvendige
og er godkendt

af dette."
I ansøgningen

e

"Døren

og

træværk

er om udvendige

vinduet

skal

skal

behandles

farver/materialer

være
med

hvide,

og

upigmenteret

alt

anført:

andet

træt jære

udvendigt
i en

lys

brun nuance.
Tag: Røde vingetegl.

Nævnets

afgørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med for-

målet med fredningsdeklarationen

tinglyst

Som følge af byggeriets

og ejendommens

et udbygget

•

II

karakter

sommerhusområde,

MilJØE~ en~rglffitrlfStarrtjpnet
betydning
J.rm~~! 100P - 1'2.\1/"11 q'
.,' ..
Akt nr

rb

s

OooL

den 7/4 1943.

skønnes det ansøgte
i forhold

beliggenhed
endvidere

til fredningens

i
at

for-

Under

tå
~

hensyn

hertil

bestemmer

naturbeskyttelseslavens
for Fredningsnævn
carporten

§

formand

- i medfør

af

50, stk. l, jfr. forretningsordenen

§

9, stk.

med udhus,

nævnets

når

4 - at der tillades

der

anvendes

opførelse

materialer

og

af

farver,

som angivet.

Tilladelsen

bortfalder

såfremt

den

år, jfr. naturbeskyttelseslovens

Afgørelsen
stk.

til Naturklagenævnet

15, 4., 1360 København
skellige
gørelsen

myndigheder.
er

Klagefristen

meddelt

den

udløber

en

klagefristen
fristen

K) af bla.

til den følgende

Klage indgives
Tilladelser

skriftligt

§

43, jfr. § 87,

ansøgeren,

ejeren

og for-

er 4 uger fra den dag, af-

lørdag

klageberettigede

eller

helligdag,

. Hvis

forlænges

hverdag.
til Fredningsnævnet.

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

medmindre

Merete

3

(adr. Frederiksborggade

pågældende

må ikke udnyttes,

Kopi af kendelsen

inden

50, jfr. § 66, stk. 2.

§

kan efter naturbeskyttelseslovens

påklages

l

ikke er udnyttet

før klagefristen
virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede

!?~rmer

af-

andet.

sendes til:

Matz Johnsen

og Birger

Johnsen,

Løvsangervej

19, 4000

Roskilde
Danmarks
havn

Naturfredningsforening,

Masnedøgade

20, 2100

Køben-

ø

Skov- og Naturstyrelsen,
vestsjællands

Haraldsgade

Amtskommune,

Natur

53, 2100 Kbh. ø

& Miljø; Alleen 15, 4180 So-

rø
Nævnsmedlem

Flemming

Leth-Larsen,

Disbjergvej

7, 4540

vejle
Nævnsmedlem

•

Gunner Nielsen,

Ewalds

Have 51, 4300 Holbæk

Fåre-
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Fax 5761 2216
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Den 6/32000
F8/00

Ved skrivelse af 22/22000 har kommunen for ejeren Jens Jørgensen ansøgt om
nævnets tilladelse til om- og tilbygning på 10,9 m2 til eksisterende sommerhus på
matr. nr. 4 ig Ordrup by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Sort tagpap
Væg: Jord-grøn træbeklædning.
Mindre bygningsdele: Hvid.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at tillade om- og tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) 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.
. '. '::2 '/'li:TilIatlelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
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-2Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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gørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Jens Jørgensen, Grantoften 13, 4952 Stokkemarke
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

ø

UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 2000, den 1/3 kl. 14.45 afuoldt Fredningsnævnet v/formanden, dommer
Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Gunner Nielsen, Holbæk, og det lokale medlem Flemming Leth-Larsen, Fårvejle, møde i Dragsholm
Kommune.
Der foretoges :
F89/99

Sag om tilladelse til udstykning af matr.
nr. 4 go og 8 cl Ordrup by, Fårevejle,
der er omfattet,af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.

Der fremlagdes skrivelse af 27/ 10 1999 fra landinspektøreme Erik Pedersen og
Michael Holm med sagens bilag 1-16.
Mødt var:
Ejeren Richard Corinth med landinpektør Michael Holm.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen.
For Dragsholm Kommune Jens Larsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Elyn Blædel.
For Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs Thor Nielsen og Charlotte Helsted.
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Ejendommen blev besigtiget og landinspektør Holm forelagde sagen. Matr. nr. 4
go er nu beliggende i deklarationsområde K, hvorefter grundene skal udgøre
mindst 1/2 tønde land eller 2.758 m2• Matr. nr. 8 cl er beliggende i område E
(delområde A3), hvorefter grundene skal være minimum 1.200 m2•
Ved den ansøgte udstykning bliver matr. nr. 4 go beliggende dels i område K, dels
i område E og vil fortsat udgøre over V2 tønde land, mens matr. nr. 8 cl nu vil
blive beliggende i område K og udgøre ca. 1.200 m2, med vejadgang i område E,
ca. 253 m2•
Landinspektøren fremhævede, at der i område K i forvejen er 12 grunde, der er
mindre end 1/2 tønde land. Han er enig i, at disse grunde dog er udstykket før deklarationens tinglysning i 1943. Matr. nr. 8 bn, der er på 2.633 m2, er han enig i,
også må være udstykket før 1943, selvom matriklen angiver, at udstykningen er
sket i 1976.
Ved den ansøgte udstykning opstår der ikke flere byggemuligheder, og en bebyggelse på det nye matr. nr. 8 cl, vil være mere skjult, end hvis der sker bebyggelse
på den nuværende matr. nr. 8 cl.
Mogens Berthelsen henviste til den skriftligt afgivne udtalelse, bilag 8, og frarådede at fravige deklarationens bestemmelse om mindsteareal for grunde beliggende
i område K. Selvom den ansøgte udstykning kan anses mindre væsentlig, må Na-

-2-

•

tur & Miljø af principielle grunde gå imod projektet .
Jens Larsen bemærkede, at der såvel er store grunde med luft imellem samt mindre grunde i området. I det ansøgte tilfælde byttes der kun om på arealer, hvorfor
imødekommelse af ansøgningen efter Dragsholm Kommunes mening må anses ret
uvæsentlig for den fremtidige håndhævelse af deklarationen.
Elyn Glædel bemærkede, at Naturfredningsforeningens
lokalkomite er enig i
kommunens indstilling, da der ved det ansøgte ikke sker reelle ændringer.
Thor Nielsen bemærkede, at Grundejerforeningen henholder sig til sin skriftlige
udtalelse, fremlagt som bilag 12. Foreningen kan ikke anbefale det ansøgte, som
anses værende i strid med fredningsdeklarationens bestemmelser.
Charlotte Helsted bemærkede hertil, at deklarationen ikke åbner mulighed for
dispensation. Tværtimod understreges det, at grundene i område K skal være
mindst V2 tønde land. Hun finder, at en dispensation kan skabe præcedens for, at
der kan ske opkøb med nedrivning og nyopførelse af huse, for at opnå optimal
udsigt for ejerne fra deres huse. I så fald vil det blive svært fremover at fastholde
grunde på V2 tønde land med deraf følgende ændring af områdets karakter.
Richard Corinth fremlagde skrivelse af 1/3 2000 til nævnet, fremlagt som bilag
17, og gennemgik de i skrivelsen nævnte argumenter for nævnets dispensation til
det ansøgte.
Nævnet foretog votering.
Nævnets afgørelse:
Nævnet er som udgangspunkt enig i, at den tinglyste deklarations formål og hensigt om bibeholdelse af store grunde i området bør fastholdes, samt at der ikke bør
skabes præcedens for udstykning i mindre grunde.
Men den konkrete ansøgning anses for at v~re særegen. Ved udstykningen kommer der ikke flere grunde i området, og nævnet skønner, at der opnåes en mere
hensigtsmæssig placering af fremtidig bebyggelse med fortsat vej adgang fra Lang
Agre.
Under hensyn hertil, finder nævnet det ikke stridende med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943 at tillade det ansøgte.
Nævnet tillader derfor den ansøgte udstykning. Det er en betingelse, at det ved
ejerens foranstaltning tinglyses, at der ikke fremtidig må ske udstykning af det nye
matr. nr. 4 go. Efter ændringen anses matr. nr. 4 go således som 1 ejendom uden
udsty kningsmulighed.
Tilladelsen
bortfalder
såfremt den ikke
naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

er

udnyttet

inden

3

år,

jfr.

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

-3en lørdag eller
Klage indgives
Tilladelser må
Rettidig klage

helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
skriftligt til Fredningsnævnet.
.
ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
har opsættende virkning for d~
afgørelse, medmindre

klagemyndigheden

bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Fam. Corinth, Udlodden 1, 2610 Rødovre
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs v/formand Richard Corinth,
Udlodden 1, 2610 Rødovre
Landinspektør Erik Pedersen, Havnegade 9, 4500 Nykøbing Sj.
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfrednings lokalkomite v/Holger Thaarup, Pavillonvej 4, Høve,
4550 Asnæs
Dragsholm Kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
Skov- 'og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, att. Mogens Berthelsen, Alleen 15,
4180 Sorø
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 19/42000
FIS/00

Ved skrivelse af 30/3 2000 har kommunen for ejeren Jørgen Henriksen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af en tillbygning på 16 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 ge Ordrup by, Fårevejle, beliggende Nyvangsvej 7 B.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Ydervægge: Træbeklædning, der males mørkebrun.
Tagdækning: Sort tagpap.
Døre og vinduer males hvide."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

_
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) 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 ~ørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
J,,::,.:·:",;··::: .. L;r<:lag~indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
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-2Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er ud1ø~et.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
~

1ir
Fl*gensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Jørgen Henriksen, Nyvangsvej 7 B, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
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TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 19/42000
F19/00

Ved skrivelse af 6/42000 har kommunen for ejerne
Hansen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4la Ordrup
Valmuevej 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning
klarationens pkt. VII er bl.a. anført:

Finn Hansen og Jimmy
en tilbygning på knap 30 m2
by, Fårevejle, beliggende
tinglyst den 7/4 1943. I de-

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Ydervægge: "Blokhusbrædder" , som males i Gori-farven nøddebrun.
Vinduer, vindskeder, sternbrædder 0.1. males i Gori-farven hvid.
Tag: Rødt Decra. "
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4.,1360
København K) 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.
..

'\.

-2Klage 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.

Kopi af kendelsen sendes til:
Finn Hansen, Kvarmløsevej 8, 4340 Tølløse
Jimmy Hansen, Dalstrøget 26,4340 Tølløse
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
N ævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

ø

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

•

TLF. 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 8/82000
F40/00

Ved skrivelse af 21/7 2000 har kommunen for ejerne Bente og Lasse Mørch ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 10 m2 til eksisterende
sommerhus på matr. nr. 4 at Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 19.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Ydervægge males svensk rød eller sort.
Døre, vinduer og stem males hvide.
Taget udføres i sorte eternit-bølgeplader."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævn~ts formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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V

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) 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.

-2Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig ,klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Bente og Lasse Mørch, Fjordparken 17 a, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk

ø

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

AMT

TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

8/82000
F41/00

Ved skrivelse af 2/8 2000 har kommunen for ejeren Ole Vig Jensen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af tilbygninger til eksisterende sommerhusbebygggelse på matr. nr. 4 gI Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 36.
Ved nævnets afgørelse af 4/6 1998, F40/98, blev tilladt opførelse af vindfang og
brændeskur til eksisterende sommerhus på ejendommen.
Til det nu ansøgte er oplyst, at kun brændeskuret på 10,5 m2 er opført i overensstemmelse med nævnets tilladelse af 4/6 1998.
Det nu ansøgte er herefter nærmere bestemt:
Til det eksisterende sommerhus på 77 m2 opføres en tilbygning på 34 m2, samt et
skur på 16,5 m2.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "

•

Ved bekrivelsen af det ansøgte er om farver oplyst:
"Ydervægge males Skagen-gul.
Vinduer males hvide.
Taget pålægges røde betonteglsten,
alt som eksisterende bebyggelse" .
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand herefter alene - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9,

o
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stk. 4 - at der tillades opførelse af tilbygning og skur som ansøgt, når der anvendes
materialer og farver som angivet.
.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er
naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

udnyttet

inden

3

år,

jfr.

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
klagemyndigheden bestemmer andet.
~
//":/

.... /.

(ø;~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ole Vig Jensen, Kalundborgvej 219A, Allerup, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 10/8 2000
F42/00

Ved skrivelse af 2/8 2000 har kommunen for ejeren Johnna Y. Pedersen ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 24 m2 til eksisterende sommerhus på 36 m2 samt nedrivning af udhus/gæstehus, alt på matr. nr. 4 ei Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Højdevej 11.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
" Vægge males sorte, og stem/døre/vinduer males hvide,
alt som eksisterende bygning.
Tag udføres i 2 lag svejsepap, sort. "
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygning med samtidig nedrivning af udhus/gæstehus, når
der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgør~lsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber
en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

-2Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla ede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Kopi af kendelsen sendes til:
Johnna Y. Pedersen, Munkholmvej 57, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 10/8 2000
F43/00

Ved skrivelse af 2/82000 har kommunen for ejerne Ulla og Arne Frederiksen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus på ca. 19 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 dr Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej
27 .
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:

•

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer
"Væg: Trykimprægneret
Tag: PVC-plader".

anført:

træ, som males mørkebrun.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af carport med udhus, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) 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.

-2 Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den å
. e afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ulla og Arne Frederiksen, Hagelbjergvej 34, 4100 Ringsted
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

Modtaqet i
Skov- og Nawrstyrelsen

- ~ SEP. 2000
Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

~

AMT

TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

REG. NR.
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Den 1/92000
F48/00, jf.
F40/00

Ved skrivelse af 29/82000 har kommunen for ejerne Lasse og Bente Mørch ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af yderligere en tilbygning på 7 m2 til
indretning af badeværelse til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 at Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Tidselvej 19.
Nævnet har den 8/8 2000, F40/00, givet tilladelse til opførelse af en tilbygning på
10 m2• Efter det nu ansøgte, vil sommerhusets samlede areal herefter ialt udgøre
67 m2•

•

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Farve udvendig på facade vil blive sort eller svenskrød med hvide vinduer, døre
og stern."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af yderligere en tilbygning på 7 m2, når der anvendes materialer og farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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turklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefris.tener 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 .å gede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Kopi af kendelsen sendes til:
Bente og Lasse Mørch, Fjordparken 17 A, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Modtaget j
Skov- og Naturstyrelsen

TLF. 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

25 SEP. 2000
\ /
,/\

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 21/9 2000
F56/00

Ved skrivelse af 11/9 2000 har kommunen for ejeren Kim Jensen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et udhus (delvis nedgravet) på 12 m2 til eksisterende
sommerhus på mat r. nr. 8 ca Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 24 .
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:

•

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag i Leca tagelementer med 2 lag pap og bevokset med div. græsser.
Vægge: Lecablokke, pudset, farve som ekst. bygning."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredning sdeklarationen tinglyst den 7/4 1943 .
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

•

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af udhuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) 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.
Miljø- og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
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-2Klage 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.
.

Kopi af kendelsen sendes til:
Kim Jensen, Lucernevej 567, 2610 Rødovre
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

•

0873.00

Den 5/7 2000
F33/00

Ved skrivelse af 26/6 2000 har kommunen for ejerne Dorte Birkegård Jensen og
Jes Bygballe Hansen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på
21-22 m2, samt overdækning af terrasse på godt 12 m2 til eksisterende sommerhus
på matr. nr. 4 ru Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 3 A.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Tagpap, sort.
Ydervæg: Vandret bræddebeklædning - blokhusbrædder - som på eksisterende
hus, sort bejset.
Husets vindskeder males sorte, vinduesrammer males hvide."

•

Nævnets af2ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen træder i stedet for nævnets tilladelse af 14/9 1999, F73/99.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bl.a. an-

CLolS\'0 l~b-(Q.l(
.

{~~(jCO~
\L+ l

-2søgeren, 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Dorte Birkegård Jensen og Jes Bygballe Hansen, øster Alle 25, st. 16, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
N ævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskrif1:E!ns rigtiqhed

Domme~~d,

bekræHes

den

tf/'} .00

Susan~=
o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

•

TLF. 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 28/7 2000
F37/00

Ved skrivelse af 3/7 2000 har kommunen for ejeren Jette Mandrup Andersen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus på ialt 63,7 m2, samt
efterfølgende nedrivning af eksisterende udhus, på matr. nr. 4 kr Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 13.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Carport, udhus og
brændeopbevaring: Trykimprægneret træ og træprofilbrædder,
der males med grøn Gori.
Tag:
Moccafarvede bølgeeternitplader, B7. "
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af carporten med udhus, samt efterfølgende nedrivning af eksisterende udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klage fristen udløber

•

-2en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den p~19~ede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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g Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Jette Mandrup Andersen, Bredebovej 33, 2. th., 2800 Kgs. Lyngby
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed beimnH8~,
Dommer~n. i n
ed, dfJn ::LtJ J

//10J7
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TopsØ~

Susanne
o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT
Modtage;

TLF. 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

i

Skov- og NalUrstyrelsen

Fax 5761 2216

:- 4 SEP. 2000 ~ _," -~

®~~~lf,,"\l
Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

REG.Hl

0073.00

Den 1/92000
F47/00

Ved skrivelse af 28/8 2000 har kommunen for ejeren Ella-Lise Larsen ansøgt om
nævnets tilladelse til lovliggørelse af allerede opført tilbygning til eksisterende
sommerhus, ialt, inel. 2 overdækkede terrasser, ca. 75 m2, samt carport med udhus, ia1t ca. 18 m2, på matr. nr. 4 om Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røllikevej
11.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "N æsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Ydervægge på ekst. sommerhus og tilbygning er udført som træbeklædning, der
er malet mørk-grøn.
Taget på ekst. sommerhus og tilbygning er udført i rød-brun tagpap.
Taget på ekst. overdækkede terrasser er udført i mat-hvid PVC-plader. Udvendige
døre er udført i natur teaktræ.
Vinduer: Karme og rammer fremtræder i farverne sort og rød.
Vindskeder er malet sorte.
Sternbrædt er malet mørke-grøn.
Carport:
Ydervægge er udført i træbeklædning og fremtræder i samme mørk-grøn farve
som sommerhuset. Tagdækdningen er udført i mat-hvid PVC-plader."

Nævnets afgørelse:
Indledningsvis påtales, at byggeriet er opført uden nævnets forudgående tilladelse.

e

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
~il\i~~(1-orr
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-2lovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at
byggeriet bestående af tilbygningen til sommerhuset med 2 overdækkede terrasser,
samt carport med udhus tillades bibeholdt i materialer og farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) 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-påklage-de afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ella-Lise Larsen, Poulas Alle 36, 4400 Kalundborg
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed hAkm')ftes
Dommer~~~en
Susann~~
o.ass.
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FREDNINGSNÆ~@Ø

VESTSJÆLLANDSAMT

Skov- og Naturstyrelsen

- '5 SEP. 2000

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 4/92000
F50/00

Ved skrivelse af 31/8 2000 har kommunen for ejeren Jeanne Jensen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 13,2 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 gx Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 122.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Væg: Sort træbeklædning.
Tag: Sort tagpap.
Mindre bygningsdele: Hvide."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke e~ ~~nyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
.

e,
Miljø-

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bl.a. an. søgeren, 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.
og Enerl!,imiIK:la!J<teindgives
skriftligt til Fredningsnævnet.
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-2 Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andel.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Jeanne Jensen, Odensegade 9,3. th., 2100 København K
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk

Udskriftens rigtipbed hAkrættes
Domm~eel i ~i~,den

vAPP-tf

usanne T6psøe
o.ass.
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REG.Nit
FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

AMT

0893.00

TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 8/92000
F45/00

Ved skrivelse af 22/8 2000 har kommunen for ejeren Erik Hall Laursen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 12 m2 til eksisterende sommerhus på 32 m2 på matr. nr. 4 ap Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 33.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Vægge: Maies sorte
Tag: Sort
Vinduer og døre: Hvide."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) 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.

-2 Rettidig kl~ge har opsættende virkning for ~~~de
klagemyndIgheden bestemmer andet.
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afgørelse, medmindre
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Kopi af kendelsen sendes til:
Erik Hall Laursen, Kronprinsessegade 76, 1., 1306 København K
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskrifi8ns rjgtiqrAf!
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Domme~~;
Susanne Topsøe

o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET

•

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

REG.Nl
Dragsholm Kommune
Bygge- og Miljøafd.
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

O

cf '73. O O
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MOdtaget I

ov- og Naturstyrelsen

- 3 OKT. 2000

22/92000
F27/00

Ved skrivelse af 8/62000 har Dragsholm Kommune på vegne ejeren Søren Bols
Petersen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på matr. nr.
4 bq Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 38 .

•

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Ved sagens fremsendelse til nævnet er sagen tillige fremsendt til Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, vedrørende strandbeskyttelseslinien.
I skrivelse
landværts
hængende
& Miljø i

af 20/92000 har Natur & Miljø oplyst, at den ny bebyggelse holdes
strandbeskyttelseslinien, der her er nedsat til 50 meter fra den sammenlandvegetations begyndelse. Sagen skal derfor ikke behandles af Natur
forhold til strandbeskyttelseslinien.

Vedr. det ansøgte byggeri er oplyst, at der ansøges om et 87 m2 "Jeppesen-bjælkehus" til erstatning for et eksisterende sommerhus på 40 m2•
Af tegningerne fremgår, at husets ydervægge består af massive, vandretliggende
bjælker, der behandles med imprægnering, og at taget bliver mørke betontagsten.
Natur & Miljø anbefaler, at der alene anvendes mørke, brune træfarver til ydervæggene, og at dør- og vinduespartier ligeledes holdes i brune eller sorte farver.
Nævnets afgørelse:

l

,tt·

Opførelse af det nye sommerhus til erstatning for det tidligere, der samtidig nedrives, findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4
1943.
.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydog EnergiminiAlmi1il3
i forhold til fredningens formål.
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Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at det
ansøgte, nye sommerhus opføres i overensstemmelse med de tilsendte tegninger,
herunder situationsplan. Det tiltrædes, at taget pålægges mørke betontagsten, og at
ydervægge males i mørke, brune træfarver, ligesom dør- og vinduespartier ligeledes holdes i brune eller sorte farver.

Tilladelsen
bortfalder
såfremt den ikke er
naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.
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,irig Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Søren Bols Petersen, Vesterkærsvej 7, 2650 Hvidovre
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, att. Ole Skude, Alleen 15, 4180
Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed h8kr:x-:f'I)S

•
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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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Dommer~in~~,
susanne~~{
o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

MOdtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

1 O OKT. 2000

REG. NR. () et 73. 00
Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 9/10 2000
F59/00

Ved skrivelse af 28/9 2000 har kommunen for ejeren Grethe Johanne Nielsen ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning/udvidelse af udestue, areal efter endt
ombygning ca.30 m2, til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 no Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Følfodsvej 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Vinduer: Sorte.
Spær: Sorte.
Beklædning og udhæng: Teakfarvet. "
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades ombygning/udvidelse af udestuen, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klag~. berettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
'J
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-2til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den på~~ede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Grethe Johanne Nielsen, Bakkedraget 19, 4534 Hørve
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtighed bekræftes

Dommerel}ifi~·n
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

REG.NR.
Modtaget j
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Den 12/10 2000
F60/00

Ved skrivelse af 28/9 2000 har kommunen for ejeren Hans Eskemose Sindby ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på ca. 15 m2 på matr. nr. 4
ag Ordrup by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 37.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Brune betontegl.
Udvendige vægge: Gulbrunt trykimprægneret fyrretræ.
Udvendige farver på vinduer og vindskeder: Svenskrøde."
Det fremgår af situationsplanen, at tilbygningen ikke kommer stranden nærmere
end den eksisterende bebyggelse.

•

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

A.
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l

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
)'&;~S?). og Eni.7yogimi'?lofurftRsøgeren,
ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
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-2Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er medeJelt 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. ~
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•

Kopi af kendelsen sendes til:
Hans Eskemose Sindby, Midterrnolen 8,2. th., 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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~ 4 DEC. 2000
Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 29/11 2000
F65/00

Ved skrivelse af 3/11 2000 har kommunen for ejerne Carsten og Alice Borre ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på ca. 20 m2 til eksiste- .
rende sommerhus på ca. 60 m2 på matr. nr. 4 oy Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Ordrupvej 59 B.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:

•

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer
"Tag:
Vægge:
Vinduer:
Stem:

anført:

Røde Tegl.
Grå pudset gasbeton.
Hvide.
Grå. "

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
'Kiagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
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-2 berettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller ~elligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsæuende virkning for den på~ede
afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
~-
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Kopi af kendelsen sendes til:
B. B. Byggeindustri AIS, Erhvervsparken l, 4621 Gadstrup
Carsten og Alice Borre, Tornegårdsvej 31, 4621 Gadstrup
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtigherl bHkra:~fte:j
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FOR VESTSJÆLLANDS
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Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

-' 4 DEC. 2000

TLF. 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 29/11 2000
F66/00

Ved skrivelse af 9/11 2000 har kommunen for ejeren Arne Nielsen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 31 m2 til eksisterende sommerhus på matr. m. 4 zs Ordrup by, Fårevejle, beliggende Degnekrogen l.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Ydervægge:
Males palæ-grå.
Vinduer og døre: Brækket hvid.
Tagdækning:
Sort tagpap."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klagebe~ettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
}!]iJjø- Ol:. F,!1orp,-imL1i:;h'PJln følgende hverdag.
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- 2Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklilgede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Arne Nielsen, Ordrupvej 53, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevej le
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk

Udskriftens rigtig ned bEJkr<::ert&~,

Gommeren i Ri99~d, ejer. //
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o.ass.
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
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Den
F71100

RE&.Nl

DJ

Ved skrivelse af 12/12 2000 har kommunen for ejerne Ulla og Arner Frederiksen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 9 m2 på matr. nr. 4
dr Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 27.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag:Træ, mørkebrun.
Vinduer: Blå.
Tag:Benderstegl. "
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes "ikke i strid med formålet med fredning sdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
Miljø- og Energiminis1Nti~n følgende hverdag.
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-2 Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for~e
afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. /
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ulla og Arner Frederiksen, Hagelbjergvej 34, 4100 Ringsted
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

•

Den 2/1 2001
F72/00

Ved skrivelse af 15/12 2000 har kommunen for ejeren Laila Solveig Holm Jensen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 29 m2 til eksisterende
sommerhus på 26 m2, ialt 55 m2, på matr. nr. 4 eæ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ordrup Strandvej 7 .
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Sort tagpap.
Ydervægge : Sortmal~de profilbrædder.
Vinduer og døre: Hvidmalede sprossevinduer og døre."
Nævnets afgørelse:

•

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Samtidig annuleres nævnets tilladelse af 5/7 2000, F35/00.
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
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.

-2-

•

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

•

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Laila Holm Jensen, Nygade 7, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
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TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 16/1 2001
F2/Dl

Ved skrivelse af 12/1 2001 har kommunen for ejeren Bodil Hansen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af et gæstehus på 10,64 m2 på matr. nr. 4 x Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 34.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Sorte bølgeeternitplader.
Udv. beklædning: Grå/blå.
Vinduesskeder, døre, vinduer males hvide."

Nævnets afgørelse:

•

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943 .
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes qet ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af gæstehuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

e

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen

følgende
elsen
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-2Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Bodil Hansen, Åbakken 173, Ågerup, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
N ævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS AMT
Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

TLF. 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

26 JAN. 2001
Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

•

Den 23/1 2001
F3/01

Ved skrivelse af 17/1 2001 har kommunen for ejerne Liselotte Overgaard Munch
og Lisbeth Overgaard Mogensen ansøgt om lovliggørelse af en opført tilbygning
på 16,77 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 pi Ordrup by. Fårevejle,
beliggende Bynkevej 8. Tilbygningen er opført af den tidligere ejer.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

oplyst:

"Tag:Sort tagpap.
Vægge: Nøddebrune
Stem/vinduer: Hvide. "

Nævnets afgørelse:
Det opførte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at tillade/lovliggøre den opførte tilbygning i farver og materialer som angivet.

e

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
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-2Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
.

I.

Kopi af kendelsen sendes til:
Liselotte Overgaard Munch, Højdedraget 22, 8660 Skanderborg
Lisbeth Overgaard Mortensen, Begtrupvej 40, 8472 Sporup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 57612216

Den 26/1 2001
F5/01

Ved skrivelse af 25/1 2001 har kommunen for ejeren Villy Petersen ansøgt
nævnets tilladelse til tilbygning på 17 m2 til eksisterende sommerhus på 63
samt opførelse af udhus på 20 m2 på matr. nr. 4 mz Ordrup by, Fårevejle,
gende Cikorievej 13.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
klarationens pkt. VII er bl.a. anført:

om
m2
beligI de-

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Eternit.
V ægge: Træbeklædning , vissengrøn.
Vinduer: Grå."
Det er endvidere anført, at tilbygningen til sommerhuset udføres i samme stil som
sommerhuset iøvrigt.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen til sommerhuset samt udhuset, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af
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bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller 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.
~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Villy Petersen, Dragsmøllevej 37, 4534 Hørve
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 26/2 2001
Fl3/01

Ved skrivelse af 22/2 2001 har kommunen for ejeren Karen Andersen ansøgt om
nævnets tilladelse til indragelse af ca. 14,3 m2 af en overdækket terrasse til beboelse på matr. nr. 4 xn Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næstoften 11.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Bølgeternit, B7, rødbrun.
Vægge: Trykimprægneret fyr, ubehandlet grøn.
Mindre bygningsdele i rønnebærfarvetlmat rød. "
Nævnets afgørelse:

•

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades indragelse af en del af terrassen til beboelse, jf. vedlagte bygningstegninger , når der anvendes materialer og farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af
bI. 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.
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Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for de~ede
afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
/
~//
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•
Kopi af kendelsen sendes til:
Karen Andersen, Hasselvej 9, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 5/32001
F16/01

Ved skrivelse af 26/22001 har kommunen for ejerne Mette Løvborg og Palle
Lorenzen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et sommerhus med et beboelsesareal på 91 m2 med 112 m2 terrasse på matr. nr. 8 cb Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Lang Agre' 18.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Betontagsten, sorte.
Vægge: Trykimprægnerede brædder, sorte.
Stem, døre og vinduer: Hvide."
Nævnets afgørelse:

•

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af sommerhuset med terasse, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
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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.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TLF. 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 5/32001
FIS/Ol

..
Ved skrivelse af 23/22001 har kommunen for ejeren Paul Prohazka Olsen ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af en carport med udhus på ialt 29 m2 på matr.
nr. 4 ro Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 18.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Bølgeretemit, B7, teglrød.
Stem og vindskeder: Grå.
Udvendig facadebeklædning: Trykimprægneret

træ, grøn."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af carporten med udhus, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
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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.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Paul Prohazka Olsen, Solvangen 20, 6715 Esbjerg N
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
N ævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 5/32001
F14/01, jf. F40100
og F48/00

Ved skrivelse af 22/22001 har kommunen for ejerne Bente og Lasse Mørch ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 17, 5 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 at Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 19
Nævnet har den 8/8 2000, F40100, og den 1/92000, F48/00, givet tilladelse til
opførelse af henholdsvis en tilbygning på 10 m2 og 7 m2• Efter det nu ansøgte annuleres tilladelsen af 8/8 2000, F40/00, til tilbygningen på 10 m2, og istedet ansøges om en tilbygning på 17,5 m2• Det samlede boligareal vil herefter ialt udgøre
76,5 m2•
,Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."

•

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag: Sort bølgeeternit.
Ydervægge: Blokhusbrædder, der males svenskrød eller sort.
Vinduer, døre og stem: Hvide."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fri sten er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påk~e
afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Bente og Lasse Mørch, Fjordbakken 17 A, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Dragsholm Kommune
Rådhus~t, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TLF. 57-61 2266
Bøllillgsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 8/32001
F20/01

Ved skrivelse af 1/3 2001 har kommunen for ejerne Ida Aagaard-Svendsen og Rolf
Aagaard-Svendsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på
20,5 m2, heraf terrasse 9 m2, til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 aø Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Stengesvej 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Facader: Mørk Dodenkop.
Vinduer: Ludfarvet /hvide.
Tag: Tagpap, grågrønt.
Sokkel: Sort.
Træterrasse: Sort."
Det er endvidere oplyst, at tilbygningen udføres med en ydre fremtoning som det
oprindelige sommerhus.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyuelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen med terrasse, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Ti lladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Skov..cg Naturstrrelsen
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-2 Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,' 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller 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.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ida Aagaard-Svendsen, Solsikkemarken 25, 2830 Virum
Rolf Aagaard-Svendsen, Chr. Winthers Vej 21 B, 2800 Kgs. Lyngby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Den 23/4 2001
F27/01

Ved skrivelse af 2/42001 har kommunen for ejeren Helle Michelsen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af et gæstehus på ca. 18 m2 på matr. nr. 4 kø Ordrup by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 1.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bI. a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Gæstehuset males sort med hvide døre og vinduer, som det nuværende sommerhus.
Taget beklædes med sort pap og hvid stem og tagfod. "
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af gæstehuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
_r'T.~~.,<1- til den følgende hverdag.
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-2Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Helle Michelsen, Tibberup Alle 28 A, 3060 Espergærde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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24 APR. 2001
Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 23/4 2001
F26/0l

Ved skrivelse af 4/4 2001 har kommunen for ejeren Elly Connie Rasmussen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en uopvarmet udestue på 30,5 m2, der
ikke opføres Sejrø Bugt nærmere end den eksisterende bebyggelse på matr. nr. 4
by Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 121.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:

•

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tagdækning: PVC-plader, 3 lags mælkehvid.
Facader: Glas facader , røgfarvet glas i stålprofil. "
Nævnets af2ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af udestuen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
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-2 Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
EIly Connie Rasmussen, Adelers Alle 31, 1. 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Modtaget i
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 23/4 2001
F25/0l

Ved skrivelse af 3/42001 har kommunen for ejerne Ole, Mette og Trine Aagaard
Jakobsen, ansøgt om nævnets lovliggørelse af en allerede opført tilbygning på ca.
15 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 zn Ordrup by, Fårevejle, beliggende Degnekrogen 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Ydervægge: Svenskrøde.
Vinduer, døre og vindskeder: Grøn umbra (jord)."

Nævnets afgørelse:
Det påtales, at byggeriet er opført forinden nævnets godkendelse.
Det opførte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at tillade den opførte tilbygning i materialer og farver, som angivet.

S

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
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-2 Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ole Aagaard Jakobsen, Plantagevej 2, 4540 Fårevejle
Mette og Trine Aagard Jakobsen, Knabrostræde 21, 1. tv., 1210 København K
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
N ævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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TLF. 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 15/5 2001
F35/01

Ved skrivelser af hhv. 3/52001 fra Tine Refsgaard og af 10/5 2001 fra kommunen er der for ejeren Lars Sund Duus ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
nyt sommerhus på ca. 96 m2 på matr. nr. 4 ss Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Døvnældevej 4. Samtidig sker nedrivning af eksisterende sommerhus .
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer
"Ydervægge: Sorttjærede brædder/hvide
Tag: Galvaniserede stålprofil plader.
Vinduer og døre: Hvide."

anført:

vandskurede mure.

Nævnets af2ørelse:

•

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet. Det er et vilkår, at eksisterende sommerhus samtidig nedrives.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

e

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

Skov- og Naturstpelsen
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berettigede. 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.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Lars Sund Duus og Tine Refsgaard, Prinsessegade 3 A, st. th., 1422 København K
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmeqlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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3 O MAJ 2DJ1
Jørgen Munch
Højdedraget 22
8660 Skanderborg

28/5 2001
F38/0l

I skrivelse af 14/5 2001 har De på yegne ejerne ansøgt om nævnets tiltrædelse af
farveændring på sommerhus på matr. nr. 4 pi Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Bynkevej 8.
~redningsnævnet har den 23/12001, F312001, godkendt opførelsen af en tilbygning til det eksisterende hus på ejendommen. I den forbindelse blev godkendt udvendige farver/materialer:
"Tag: Sort tagpap.
Vægge: Nøddebrune.
Stem/vinduer: Hvide."
De har nu ansøgt om at ændre farven på huset til Hygæa Acryldæk 677 Ultramarin
og vedlagt farvekort herom. Vinduer, stern og døre ønskes fortsat hvide.
Nævnets afgørelse:
Idet den ændrede udvendige farve på sommerhuset, inel. tilbygningen, ikke findes
i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943, og det ansøgte findes at være af underordnet karakter i forhold til fredningens formål bestemmes det af nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, jf. forretningsordenen for fredningsnævn § 9, stk. 4 - at bebyggelsen istedet
males i farven ultramarin som ansøgt.
Tilladelsen
bortfalder
såfremt
den ikke
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

er

udnyttet

inden

3

år,

jf.

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, 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
klagemyndigheden bestemmer andet.
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TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Den 29/5 2001

F34/01

Ved skrivelser af hhv. 26/42001 fra Arkitektfirmaet Ejvind Gadmar og 18/5 2001
fra kommunen for ejeren Steen Meyhoff ansøges om nævnets tilladelse til opførelse af et gæstehus på ca. 13,5 m2 på matr. nr. 4 yh Ordrup hy, Fårevejle, beliggende Røglevej 28.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen fra kommunen har ejeren oplyst om udvendige farver/materialer:
"Hytten vil blive malet mørkebrun med vindskeder i grøn umbra. Farverne vil således blive de samme, som tidligere er anvendt på hovedhuset. "

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af gæstehytten, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
til d,en følgende hverdag.
skriftligt til Fredningsnævnet.
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-2Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for ~gede
afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. /
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Kopi af kendelsen sendes til:
Steen Meyhoff, Elmelundsvej 114 C, 2820 Gentofte
Arkitektfirmaet Ejvind Gadmar, "Møllehuset", Frederiksdal, 2800 Lyngby
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

Modtaget j.
Skov- 00 Naturstyrelsen

TLF. 57-61 22 66
BøIlingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

27 JUNI 2001
Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 25. juni 2001
F42/0l

Ved skrivelse af 8. juni 2001 har kommunen for ejeren Merete Matz Johnsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et sommerhus på 80 m2 på matr. nr. 4 zr
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 1 A.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Vægge: Trykimp. træ, der behandles med finsk trætjære, som giver en lys brun
farve.
Tag:
Røde vingetegl.
Vinduer og døre males hvide".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte. byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
U nder hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

tit
Skov- og Naturs
J.nr. SN 2001 Akt. nr.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klagee.ri~Hgede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen

t
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-2 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.

Kopi af kendelsen sendes til:
Merete Matz Johnsen, Løvsangervej 19, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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SkoV- og Naturstyrelsen

27 JUNI 2001

AMT

TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

(Gj[E~~~~~1r
Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 26. juni 2001
F 51101

Ved skrivelse af 18. juni 2001 har kommunen for ejeren Jørgen Vilhelm Pedersen
ansøgt om nævnets tilladelse til inddragelse af overdækket terrasse på ca. 15 m2,
hvorved fritidshuset udvides til ialt 76 m2 til beboelse på matI. nr. 4 zi Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Næskrogen 19.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Vinduer og døre males svenskrøde og almueblå.
Tilbygningen: Nøddebrun."

Nævnets afgørelse:

•

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
til1ade~ inddragelse af den overdækkede terrasse til beboelse, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
f

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adI. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
~
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-2 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.

•

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Jørgen Vilhelm Pedersen, Nivåpark 6, 2990 Nivå.
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtiy;led bekræftes.
Dommeren i . gsted, den 'J. 6
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

TLF. 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

ModtA08t i
.
Skov- og Nc1t~rstyrejsen

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
.

Fax 5761 2216

Den 26. juni 2001
F55/01

Ved skrivelse af 21. juni 2001 har kommunen for ejerne Hanne Vens ild og Carl
Henrik Rolsted ansøgt om nævnets tilladelse til flytning af ekst. carport/udhus
samt nedlægning af udhus, således at bygningen fremover kun benyttes til carport
på ca. 17 m2 på matr. nr. 4 ne Ordrup by, Fårevejle, beliggende Cikorievej 14.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I dek1arationens pkt. VII er bI. a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer
"Stolper/støtter:
Sternbrædder:
Tag:

anført:

Grå
Sorte
Trapez, klar."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades flytning til den på situationsplanen angivne beliggenhed, af ekst. carport/
udhus, samt nedlægning af udhuset, således at bygningen fremover kun benyttes til
carport, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København ~) af
bl. a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage~J\oY/- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 • l;lll ~ _o?Jo:L
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-2berettigede. 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 p.
ede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Hanne Vensild og Carl Henrik Rolsted, Mariendalsvej 65, 2. th., 2000 Frederiksberg.
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth- Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk

Udskriftens rigtig;led bekræftes.
Dommeren
sted, den 2 6
soh';''''' /EJ .....'I:::(dIWc
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lJIli', 57-61 2266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 28. juni 2001
F58/01

Ved skrivelse af 25. juni 2001 har kommunen for ejeren Sanne Lindsby Bagge
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på ca. 81 m2 på matr.nr.
4 ma Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 11.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver anført:
"Døre m.v.: Hvide
Vægge:
Mørk grøn
Tag:
Sort."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 ~ at der
tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
Klage.indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
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- 2Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den
agede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Kopi af kendelsen sendes til:
Sanne Lindsby Bagge, Slotsdalen 65, 2970 Hørsholm
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
N ævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

UdSkriften.'
Dommeren,'

Sob.

tigiled bekræftes.
. Sed, den 28
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TLJ,i', S7-6~ 2266

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 28. juni 2001
F 59/01

Ved skrivelse af 26. juni 2001 har kommunen for ejerne Elsebeth og Niels Ove
Dyrekær ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus på ialt ca.
28 m2 på matr.nr. 4 ze Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røglevej 9.
Ejendommen er omfattet af deklaration om .fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dett~."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer
"V ægge: Trykimprægnerede
Tag:
Rødt tegl. "

anført:

bræddet:

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri fmdes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af carport med udhus, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
.~agefri~ten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageJ.nr. SN 2001 . 1~.I~refR~eae. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
29 JUNI 2001 Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
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-2Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

,)

Kopi af kendelsen sendes til:
Elsebeth og Niels Ove Dyrekær, Langevej 6,4440 Mørkøv
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø., Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

UdSkriftens·g.i hed bekræftes.
Dommeren
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT
Tlf. 57 61 22 66

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 57 6122 16

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
Den 10. juli 2001
F 61101

Ved skrivelse af 28. juni 2001 har kommunen for ejeren, Fatuma Scek Ali Giumale,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus på ca. 10 m2 på matr.nr. 4 iq
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 19.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer
"Ydervægge:
Grønne trykimprægneret
Tag:
Sort eternit.
Fundament:
Sokkelsten.
Mindre bygningsdele: Hvide."

anført:
profilbrædder.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikk~ i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i
forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, jf. forretni~gsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades opførelse af gæstehus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
.~~" Qf\I 2001 - 1J..ltftt _ erJfJÅ
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påklages til
Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller 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.

Kopi af kendelsen sendes til:
Fatuma Scek Ali Giumale, Tuapannguit
T309, 3900 Nuuk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Næv~smedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlerp.Gunn~r J'lielsenhSwalds Have 51, 4300 Holbæk
UdSkrift~lghed
ueKræl1c::i.
Domme .n· . ~d, den 1 8 JULI 2001
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57612216

Journal nr. Fn/Ol
Deres J.nr.

Den l l. september 200 l

Ved skrivelse af 6. september 200 l har kommunen for ejeren, Carl Viggo
Funch Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport/udhus på
matr.nr. 4 xs Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næstoften 24.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

_

"Carport/udhus: Udført i træ, behandlet med sort træimprægnering.
Tag:
Sort tagpap - som eksisterende sommerhus."

Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. apri I 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens §. 50, .,~tk. 1, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse/lovliggørelse af carport/udhus, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.
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bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe~kyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
~
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1\fgorelsen kan eftcr naturbeskyttc!seslovens § 43, j f. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagcnævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-

havn K) afbI.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 klagefiisten er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer a~?_~~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Carl Viggo Funch Jensen, Kongestien 37, 2830 Virum
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø .
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

UdSkriftenSSI~i hed bekræftes.
Dommeren .
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Tolstrup Tegnestue ApS
Asnæs Centret 45
4550 Asnæs

Modtaget i
Sko\!- (la Naturstyrelsen
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F79/01
Deres J.nr. 01-044

Den 3. oktober 2001

Ved s1crivelse af20. september 2001 har Tegnestuen på vegne ejererne Lone
og Ole Jensen ansøgt om nævnets tilladelse til om- og tilbygning til eksisterende sommerhus på matr.nr. 4 dæ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 38, Ordrup.
Det fremgår af ansøgningen med medfølgende tegninger, at der til eksisterende hus på 48,6 m2 opføres tilbygninger på 88,8 m2 samt overdækket terasse og udhus på 37,4 m2• Den samlede bebyggelse vil således udgøre
174,8 m2 på ejendommen der har et grundareal på 2.003 m2•
Det fremgår endvidere, at materialerne holdes som på eksisterende bygning,
der er med sortmalet træværk og hvide døre og vinduer. Taget belægges
med grønt skiferpap.
Det fremgår endvidere, at bebyggelsen opføres 4,5 meter landværts den tinglyste strandbeskyttelseslinie.
.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et
udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
_ at der tillades om- og tilbygning til sommerhuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

e

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemrn~//-'

e

/~
FIe . , ...: Jørgensen
Isrh

Kopi af kendelsen sendes til:
Lone og Ole Jensen, Døvnældevej 38, Ordrup, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsga~e 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Udskrittens ~i ti~hed bekræftes.
Dommeren" .~~~}~~
3 OK1. 2001
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Skov- og Naturstyrelsen
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F80/01
Deres J.nr.

Den 3. oktober 2001

Ved skrivelse af27. september 2001 har kommunen for ejeren, Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk, v/Thorkild Stenaa Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 41,6 m2 til vandværksbygning.
Det byggede areal udgør herefter 223,2 m2 på grundarealet 2.113 m2, matr.
nr. 4 pn Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder rnaa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Facader:
Gule mursten
Tag:
Hvide ral-sten
Mindre bygningsdele: Brun og hvid som eksisterende."

Nævnets afeøfeise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid t:ned formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et
udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til vandværks bygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet'.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, j f. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til deri 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 bestemme~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk, Thorkild Steenaa Jensen, Nørrevej
11, 2750 Ballerup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Bygge- og miljøafdelingen
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. f84/01
Deres J.nr.9-8 ay/l

•

Den 2. november 2001

Ved skrivelse af 12. oktober 2001 har kommunen for ejeren, Søren AllesenVemø, ansøgt om nævnets tilladelse til opsætning af hævet terrasselbalkon i
stedet for en fransk altan på fritidshuset på matr.nr. 8 ay Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7. april 1943 med fredningsnævnet og grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs som
påtaleberettigede.
Ifølge deklarationen må ingen bygning på nogen del af Næsgårdens jorder
opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har
været forelagt fredningsnævnet til godkendelse.
Endvidere, at ingen bygning uden nævnets specielle tilladelse må have mere
end en etage, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes.
Over for kommunen har ejendommens ejer anført, at fritidshuset er opført i
eller før 1935, i 2 etager, og at førstesalen altid har været indrettet med værelser. I husets vestgavl ønskes en indadgående dobbelt terrassedør med
fransk altal udskiftet med udadgående dør o"ghævet terrasse i en bredde af 4
meter med en dybde ud fra huset på l ~ meter. Terrassen udføres i trykimprægneret træ med et dæk af tykke lærketræsbrædder, der hviler på en ca. 4
meter lang bjælke, der understøttes i hver ende af 15 centimeter tykke stolper. Der opsættes et l meter højt gelænder hele vejen rundt om terrassen.
Stolper og terrassedæk påtænkes malet i husets farve, bornholmsrød og gelænderet i samme farve som husets palævinduer og terrassedør, hvid.
Nærrnerste afstand fra terrasse til naboskel til begge sider angives til 7-8
meter.
Sagen er af nævnet forelagt for grundejerforeningen
oktober 200 l har udtalt:

der i skrivelse af26.

"Grundejerforeningen har - i betragtning af den beskedne størrelse - ikke noget at indvende mod det ansøgte, såfremt Søren Allesen-Vemøs naboer kan

..

acceptere opførelsen af en terrasse/balkon som beskrevet og vist på medfølgende tegninger."
Nævnets formand har besigtiget ejendommen og bemærket sig, at den hævede terrasse/balkon ikke vil være meget synbar for naboer.
Nævnets afgørelse:
Under hensyn til at husets opførelse i 2 etager og indrettet til beboelse er
sket inden tinglysningen af deklarationen samt under hensyn til byggeriets
beskedne omfang, findes det ikke i strid med deklarationens formål at tillade
det ansøgte. Nævnet tillader derfor, som påtaleberettiget, af deklarationen
tinglyst den 7. april 1943 ogjfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af den hævede terrasse/balkon i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger og i materialer og farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 klagemyndigheden bestemmer ~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Søren Allesen-Vernø, Frederiksberg Alle 44,2. th., 1820 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskrittens rigtighed bek(~ftes ..
DOmlTlere~~~~en
SQ~ oass.
R!~ansen ~

l bi ll' C5}
--

_

>(

e

REG.NR.

O~+3.00

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

SCANNET

Statsaut. ejendomsmægler
Weinreich
Kalundborgvej 4
4300 Holbæk
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Skov. og Naturstyrelsen
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. Fn/Ol
Deres J.nr.

Den 2. november 2001

I skrivelser af 30. juli og 1. august 2001 har De på vegne ejeren, Ib B. Nielsen ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til i forbindelse med salg, at udstykke matr.nr. 8 ar Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 80, Ordrup
Næs.
Det er oplyst, at matriklen nu på 11.102 m2 påtænkes opdelt i 2 parceller på
hver ca. 5.500 m2• Der er med ansøgningen vedlagt en tegning, der angiver
ejendommens opdeling.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7. april 1943, og belig-.
gende i deklarationens område C, der jf. deklarationens VIII kun må udstykkes i 6 omtrentlig lige store grunde.
•

Sagen har været forelagt Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der i skrivelse
af27. september 2001 oplyser, at ejendommen ligger i et udbygget sommerhusområde på nordsiden af Ordrup Næs, og at område C allerede er udstykket i 6 grunde, der næsten har samme størrelse som den ansøgte ejendom.
Endvidere har Natur & Miljø anført:
"De fleste ejendomme på Ordrup Næs er omfattet af deklarationer, der forbyder udstykninger under en vis grundstørrelse.
På denne baggrund og af hensyn til konsekvenserne for naboejendommene
og for en række andre ejendomme på Ordrup Næs, finder Natur & Miljø
herefter, at deklarationemes mindste grundstørrelse ikke bør fraviges, idet
de store grundstørrelser er med til at fastholde noget af den oprindelige værdifulde landskabskarakter. Mulighed for tættere bebyggelse i området vil
medføre en uheldig ændring af områdets karakter og ødelægge indtrykket af
Ordrup Næs som Naturområde.
En del af den omhandlede ejendom er endvidere omfattet afnaturbeskyttelses lovens strandbeskyttelseslinie. Udstykning, hvorved der fastlægges skel
inden for strandbeskyttelseslinien, kan kun ske med amtsrådets dispensation,
hvilket kun kan meddeles i særlige tilfælde."

Sagen er endvidere forelagt for grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs, der er i skrivelse af 26. oktober 2001 har udtalt:
"Da ejendommen er omfattet affredningsdeklarationen
af7. april 1943,
stykke C, som ifølge deklarationens pkt. 8 kun må udstykkes i 6 omtrent lige store grunde, finder bestyrelsen ikke en yderligere udstykning mulig."
Nævnets afgørelse:
Nævnet lægger til grund, at der for længst ved deklarationens VIn er gjort
op med udstykningen af Ordrup Næs, herunder at område C, hvor den ansøgte ejendom er beliggende, kun må udstykkes i 6 omtrentlig lige store
grunde.
Under hensyn hertil og det af Natur & Miljø anførte om at mulighed for tættere bebyggelse i området vil medføre en uheldig ændring af områdets karakter og ødelægge indtrykket af Ordrup Næs som naturområde, finder nævnet som påtaleberettiget at den d. 7. april 1943 tinglyste deklaration ikke
grundlag for dispensation til ejendommens yderligere udstykning, h,,:orfor
ansøgning herom 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
København K) af bla. 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,
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Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm Kommune, Rådhusvej 75,4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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SCANNET

Journalnr.F88/01
Deres J.nr. 9-4 VY/l

Den 6. november 2001

Ved skrivelse af 30, oktober 2001 har kommunen for ejeren, Britta HjøIlund
Bækgaard, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på 87,2 m2,
på matr.nr. 4 yy Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 3 I.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag:
væg:
vinduer:

teglrød
tryk. imp. grøn
hvide."

Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et
udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-

havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller 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.~~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Britta Hjøllund Bækgaard, Heimdalsvej 34, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

UdSkrifte~rigtighed bekræftes.
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Journal nr. F96/01
Deres J.nr. 9-4 ok

Den 30. november 2001

Ved skrivelse af28. november 2001 har kommunen for ejeren, Winnie Seierø
Fortner Lundberg, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af udestue på ca.
22 m2, i forbindelse med eksisterende sommerhus på matr.nr. 4. ok Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Røllikevej 7.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den'7. april
1943. I deklarationen s pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudve.ndige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag:
væg:
vinduer m.v.:

klart pvc termo
natur grå
svensk rød"

Nævnets afeøreIse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
_ at der tillades opførelse af udestue, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, j f. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

bestemme~;~:7
n~~1
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Kopi af kendelsen sendes til:
Winni Seierø Fortner Lundberg, Sofus Francks Vænge 1003 th., 2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Hol~æk
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Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. R93/01
Deres lnr. 9-4 an/2

Den 30. november 2001

Ved skrivelse af22. november 2001 har kommunen for ejeren, Niels Andersen, ansøgt om nævnets tilladelse til på matr.~r. 4 an Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Cikorievej 34, at opføre tilbygning på 56,8 m2, hvoraf6 m2 er
udhus, til eksisterende sommerhus på 78 m2 ind. anneks, hvor der fjernes
26 m2• lait bliver huset efter ombygning på 108,8 m2• Der er dertil en garage
på grunden på 26 m2•
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Væg:
sort
vinduer m. v.: blå.."
Nævnets af8ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et
udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning til sommerhus, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, j f. naturbeskyttelsesJovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) 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, medmindre klagemyndigheden bestemmer an/~~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Niels Andersen, Riisvej 28,4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
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Tlf. 57 61 2266
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Journal nr. F97/01
Deres J.nr. 9-4 zs/3

Den 3. december 2001

Ved skrivelse af29. november 2001 har kommunen for ejeren, Arne Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse til tilbygning til gæstehus bestående af garage/redskabsskur på ialt 24,5 ml, på matr.nr. 4 zs Ordrup by, Fårevejle, beliggende Degnekrogen 1.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

.",l..,

,l

palægrå
"Ydervægge:
vinduer og døre: "brækket hvid"
sort tagpap."
tagdækning:
Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et
udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning til gæstehus bestående af garage/redskabsskur,
når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, j f. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskeJlige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eJler 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 bestem:rer andet:.,. _ ...
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Kopi af kendelsen sendes til:
Arne Nielsen, Ordrup vej 53, 4540 fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2 I 00 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. Fl/02
Deres J.nr. 9-4 æ/l

Den 28. januar 2002

Ved skrivelse af 15. januar 2002 har kommunen for ejeren, Søren Gliese,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 28 m2 til eksisterende sommerhus, på matr.nr. 4 æ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 34.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

•

anført:

"Ydermur:
Skagen gul
tag:
Rødt
vinduer mv.: Hvide ."
Nævnets afgørelse:
Opførelse a( det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

le

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

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

F
/srh
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Kopi af kendelsen sendes til:
Søren Gliese, Klempegårdsvej 68, Nr. Dalby, 4140 Borup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
UdSkrittensEi ti hed bekræftes. }
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Journal nr. FS/02
Deres J.nr. 9-4 qo/l

Den 18. februar 2002

Ved skrivelse af29.januar 2002 har kommunen for ejeren, Mogens Hansen,
ansøgt om nævnets tilladelse til udvidelse af sommerhus i 1Y2 plan med 58
m2, til ialt 102 m2 på matr.nr. 4 qo Ordrup by, Fårevejle, beliggende Birkeberg 6.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag:
røde vingetegl
væg:
svensk rød
vinduer m.v.: hvide."
Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. fOlTetningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades udvidelse af sommerhuset som ansøgt, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskytteJseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbI.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, medmindre klagemyndigheden bestemmer and~~>
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Kopi af kendelsen sendes til:
Mogens Hansen, Rolighedsvej 1, 4450 Jyderup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. f10/02
Deres J.nr. 9-4 hn/l

Den 26. februar 2002

Ved skrivelse af 19. februar 2002 har kommunen for ejeren, Erling Paulsen,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 21 m2, til samlet
bebyggelse på ialt 75 m2, på matr.nr. 4 hn Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Følfodsvej 19.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. J deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
•

"Vægge:
brunt, ligesom ekst. hus
Vinduer og vindskeder: grøn umbra
Stembrædder:
grøn umbra."
Nævnets afE"ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.

e

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordent1n for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus, når der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bOlifalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, j f § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København 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 klagefiisten 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. ...;.r
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Kopi af kendelsen sendes til:
Erling Paulsen, Birkeparken 1 02 2,4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. FIl/02
Deres J.nr. 8-10 df/l

Den 28. februar 2002

Ved skrivelse af20. februar 2002 har kommunen for ejeren, Anne-Dorthe
Thorsen, og E. Jørn Mortensen, Kildehusvej 27,4000 Roskilde, ansøgt om
nævnets tilladelse til eksisterende sommerhus, at inddrage overdækket terrasse til uopvarmet udestue på 20 ml, overdækning af udvendig terrasse på
ca. 23 m2, opførelse afbadeskur på knap 1,5 m2 samt overdækning af indgangsparti på 6 m2, alt på matr.nr. 10 dfVeddinge by, Fårevejle, beliggende
Sandbakken 9.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag: sort eternit
Vægge + mindre bygningsdele: træ overfladebehandlet med klar olie."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af det ansøgte byggeri, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer an~~J~%7
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Kopi af kendelsen sendes til:
Anne-Dorthe Thorsen og E. Jørn Mortensen, Kildehusvej 27,4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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SCANNET
Journal nr. F14/02
Deres J.nr. 9-4 ig

Den 11. marts 2002

Ved skrivelse af 4. marts 2002 har kommunen for ejeren, Jens Jørgensen,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse/lovliggørelse af udhus på 13,2 m2,
på matr.nr. 4 ig Ordrup by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 23.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygning1>tegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag: Trapetsplade i plast
Væg: Kalkgrå
Mindre bygningsdele: Hvide."
Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse/lovliggørelse af udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-

0\

havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Jens Jørgensen, Grantoften 13,4952 Stokkemarke
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlerh Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F 19/02
Deres J.nr. 9-4 Pil

Den 4. april 2002

•

Ved skrivelse af 26, marts 2002 har kommunen for ejeren, Peter Thor Koneke, ansøgt om nævnets tilladelse til tilbygning på 5,75 m2 til eksisterende
udhus på matr.nr. 4 p Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 126.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bj'gningstcgningcr med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

(e

anført:

"Træværk:
males med grågrøn farve
Mindre bygningsdele: trykimprægneringsgrøn
Tag:
beklædes med gråt tagpap."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7, april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelscslovens § 50, stk. I, j f. fOlTetningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk, 4
- at der tillades tilbygning til eksisterende udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet,

•

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskytteJseslovens § 50, j f. § 66, stk. 2.
J.nr.,s~dlOOCfn"kan ene/' laturbcskyttclseslovens
11
';;f

/, rYl

"\1

1\.

'J002
l.

I 2. ti y-c;crO'<

o/~

§ 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. l,

Amt

--- ."

påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

bestem~mer an~:t??'''''
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Kopi af kendelsen sendes til:
Peter K6neke, Flintevænget 15, 2640 Hedehusene
Danmarks Naturfreclningsforening, Masnedøgacle 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, 'Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr ..F17/02
Deres J.nr.

Den 15. april 2002

•

Ved skrivelse af22. marts 2002 har kommunen for ejeren, Mette Oxfeldt og
Ulrik Funch Holm Oxfeldt, ansøgt om ·nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til sommerhus på 112 etage, på matr.nr. 4 bb Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Ordrup Strandvej 26.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Mindre bygningsdele: Hvid
Tag:
Sort
Væg:
Skagensgul."
Nævnets afeøreIse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fOffi1and- i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning til sommerhus, når der anvendes materialer og
farver, som angi vet .

•

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Af-gørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, j f. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller 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 aajl(~??
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Kopi af kendelsen sendes til:
Mette Oxfeldt og Ulrik Funch Holm Oxfeldt, Horsensgade 2, 4. th., 2100 ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F31/02
Deres J.nr. 9-4 bq/2

Den 15. maj 2002

Ved skrivelse af 8. maj 2002 har Dragsholm kommune for ejeren Søren Bols
Pedersen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse afbådhuslbrændeskur på
36 m2, på matr.nr. 4 bg Ordmp by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 38.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende i første række mod vandet, men at bådhuset/brændeskuret vil blive opført landværts eksisterende
bebyggelse, Jer består af fritidshus med anneks og en carport.
Det fremgår ikke, om kommunen har meddelt dispensation til nedsat skelafstand tiI naboer.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Natllrfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: sort bølgeeternit
Vindskedcr: hvid
Væg
: blokhllsbrædder,

svenskrød."

Nævnets afgorelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fom1ålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet bctydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestcmmer nævnets fonnand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opforelse afbådhus/brændeskur, når der anvendes materia-

ler og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, j f. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller 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 bestemme~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Søren Bols Pedersen, Vesterkærsvej 7,2650 Hvidovre
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F28/02
Deres J.nr. 9-8 ay/2

Den 15. maj 2002

Ved skrivelse af 30. april 2002 har kommunen for ejeren, Søren Allesen-Vernø, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på ca. 17 m2 til
sommerhus, på matr.nr. 8 ay Ordmp by, Fårevejle, beliggende Næsvej 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nog~n del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse aflldvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

"Væg
Tag
Mindre bygningsdele:

anført:

Bornholms-rød
Blå-dæmpede tegl
Hvide."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid, med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afllnderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
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Under hensyn herti l bestemmer nævnets fonnand - i medfør af naturbeskytteises lovens § 50, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilhygning til sommerhus, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. l,
p~lklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og

.,

,

,
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen'udløber en lørdag eller 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 and
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Kopi af kendelsen sendes til:
Søren Allesen- Vemø, Frederiksberg Alle 44, 2. th., 1820 Frederiksberg
Danmarks Naturfreclningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haralclsgacle 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
'g ed bekræftes.
~l:Ii)te~n

S nJa

oass.

~5.(\i\(') 2eo 2.

a sen -"

J

ø

rVl0m8,!G? !

·
t tor
~ V es t·sJæIIan ds AmtSkov-,.,Fre dnlngsnævne

00

J\latUrS'lyrO/S"7ln

i)~ i;;llJ i\Jl1i
R
U ~ \IJ)
J'

I

Kommune
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
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Tlr 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F24/02
Deres J.nr. 9-4 enJ l

Den 15. maj 2002

Ved skrivelse af 18. april 2002 har kommunen for ejeren, Verner Nedergaard,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning
til sommerhus på 22,2
m2, samlet bebyggelse herefter ca. 102,2 m2, på matr.nr. 4 en Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højdevej 10.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

e

er om udvendige

"Tag
V æg
Mindre bygningsdele:
Nævnets

farver/materialer

: sort
: bygderød
sort (vinduer

anført:

hvide)."

af8"ørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, jf. fonetningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen

bortfalder

skyttelseslovens

såfremt. den ikke er udnyttet

§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf. naturbe-

Amt

• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Verner Nedergaard,Opnæsgaard 11, l. tv., 2970 Hørsholm
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
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Dragsholm Kommune
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Journal nr. F30102
Deres J.nr. 9-8 cl/l

Den 15. maj 2002

Ved skrivelse af2. maj 2002 har kommunen for ejeren, Alice Corinth, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på 45 m2 samt overdækket ten-asse på ca. 11 m2, på matr.nr. 8 cl Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

•

er om udvendige

"Væg
Tag
Mindre bygningsdele:

farver/materialer

anført:

: grøn umbra
: sortblå eternit
grå."

Nævnets

afp,ørelse:

Opførelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med formålet med fred-

ningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens

beliggenhed

get sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere
net betydning i forhold til fredningen s formå!.
Under hensyn hertil bestemmer

nævnets

formand-

i et udbyg-

at være afunderord-

i medfør afnaturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der ti !lades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen

bortfalder

såfremt den ikke er udnyttet

inden 3 år, j f. naturbe-

skyttelses [oven s § 50, j f. § 66, stk. 2.
Afgorelsen

kan efter naturbeskyttelseslovens

§ 43, jf § 86, j f. § 87, stk. 1,

I

påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer an9~

/srh

Kopi af kendelsen sendes til:
Alice Corinth, Plovmarksvej 18, 2605 Brøndby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal or. F26/02
Deres lnr. '9-4 de/3

Den 15. maj 2002

Ved skrivelse af 23. april 2002 har kommunen for ejeren, Inger H. og James
T.R. Jackson, m~søgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på
68,8 ml til sommerhus, samlet bebyggelse herefter ca. 150 ml, på matr.nr. 4
de Ordmp by, Fårevejle, beliggende Næsvej 42.
Ejendommen er om fattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnct og er godkendt af dette."

r ansøgningen

e.

er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Icopal sort - tagpap som listedækning
Tagrender
forzinket stalrende/nedløb
Væg
linolie og fyrstubtjære, iblandet brændt umbra
Døre og vinduer: samme behandling
Ovenlys og solfang med sorte aluinddækningcr."
Nævnets afr,orelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonn~det med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusomnlcle, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens fonnål.
Under hcnsyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,jf naturbeskyttclscslovcns § 50, jC § 66, stk. 2.

•
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller 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 bestemme~
"I"'" -'"

,r

Fl~sen
Isrh

I /
./

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Inger H. og James T.R. Jackson, Storkevænget 8, 2840 Holte
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F25/02
Deres J.nr.

9-4

irl1

Den 15. maj 2002

Ved skrivelse af 18. april 2002 har kommunen for ejeren, Lars Gjevnøe Nielsen,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning
på 17 m2 til eksisterende
sommerhus, på matr.nr. 4 ir Ordmp by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 21.
Ejendommen
er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

er 9m udvendige

"Tag
Væg og mindre bygningsdele:

farver/materialer

anført:

: sort
rødbrune."

Nævn ets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som tølge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens fonnål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, j f. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen

bortfalder

skyttelseslavens
Afgørelsen

såfremt elen ikke er uelnyttet inelen 3 år, jf. naturbe-

~ 50, jf. § 66, stk. 2.

kan efter naturbeskyttelseslovens

§ 43,jf.

§ 86,jf.

§ 87, stk. I,

påklages til Naturklagenævnet
(aelr. Frederiksborggade
15,4., 1360 København K) afbl.a. ansogeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og

Amt

"

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, medmindre klagemyndigheden bestemmer an~''''''
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Kopi af kendelsen sendes til:
Lars Gjevnøe Nielsen, Gyvelvej 8,4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. f35/02
Deres J.nr. 9-4 ep/l

Den 29. maj 2002

Ved skrivelse af 21. maj 2002 har kommunen for ejeren, LeifWinterberg
Henriksen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus på 14 m2,
på matr.nr. 4 ep Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højdevej 4.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

farver/materialer

anført:

I

"Tag:
væg:
vinducr og døre:

sortblå etemit
trykimprægneret
mat sort."

matsorte

plader

Nævnets afr,ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskytteJseslovens § 50, stk. l, j f forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af gæstehuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen

bOlifalcler såfremt den ikke er udnyttet

skyttelseslovens

inden 3 år,jf. naturbe-

§ 50, j f. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelscslovens
§ 43,jf.
påklages til Naturklagenævnet
(adl'. Frederiksborggade

§ 86,jf. § 87, stk. l,
15,4., 1360 Køben-

Amt

C:J)

I'I'

havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer a:;.;n~d=;:::<j~/
///
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Kopi af kendelsen sendes til:
LeifWinterberg Henriksen, Karensmindevej 5 A, 3. th., 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmcdlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal m. F20/02
Deres J.nr. 9-4 bm/2

Den 4. juni 2002

Ved skrivelse modtaget den 8. april 2002 med bilag,
ren, Ralf Rugaard Christensen, anmodet om nævnets
af tilbygning på 24,5 m2 til eksisterende sommerhus
tagpap på sommerhuset
beliggende på matr.nr. 4 bm
adressen Døvnældevej
31 .

har kommunen for ejetilladelse til opførelse
samt pålægning af nyt
Ordntp by, Fårevejle,

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:

tinglyst den 7. april

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
1 ansøgningen

er om udvendige

"Mindre bygningsdele
va~g
tag

:

farver/materialer

anført:

hvide
sort
sort. "

Idet ejendommen er beliggende i I. række mod Sejrøbugten er sagen vedrørende strandbeskyttelseslinien
tilsendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø.
I skrivelse af 22. maj 2002 har Natur & Miljø oplyst, at strandbeskyttelseslinien er fastsat i en afstand af ca. 10 meter nord for det eksisterende sommerhus og at tilbygningens bredde mod kysten er 4 Y2 meter, hvorefter amtets
dispensation til opførelsen ikke er nødvendig. Opførelse af tilbygningen som
ansogt giver iøvrigt Ikke amtet anledning til bemærkninger.

Næ"nets afEorelse:
Opforelse

af det ansøgte

byggeri

findes ikke i strid med formålet med fred-

ningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens

beIlggenhed

i et udbyg-

get sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertIl bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse aftilbygning til sommerhus samt renovering af
tag flade, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 9 43,jf. 9 86,jf. 9 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber ~p 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 ~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ralf Rugaard Christensen, Strandvangsvej l A, s1. 2.,4571 Grevinge
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmecllem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
NL'cvnsme m Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F41/02
Deres J.nr. 9-4 vq/1

•

Den 17. juni 2002

Ved skrivelse af 4. juni 2002 har kommunen for ejeren, Ole Sønderberg Frederiksen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus/udhus på
19,8 m2, på matr.nr. 4 vq Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røglevej 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angi velse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."

r ansøgningen

•

er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
vægge
minde bygningsdele

: blåsort
: trykimprægneret grøn
: mørkegrønne."

Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med rredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af gæstehus/udhus, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortt~llder 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. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-

•

havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller 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 anoot-. .
,/

.V
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•
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ole Sønderberg Frederiksen, Røglevej 3,4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmecllem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F49/02
Deres J.nr. 9-4 bnv'2

Den 8. juli 2002

Ved skrivelse af 3. juli 2002 har kommunen for ejeren, Preben Kristensen,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på 138 m2, til
erstatning for ældre sommerhus der samtidig nedrives, på matr.nr. 8 ae Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 60.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Tag
: sort tagpap
Facader : lys bnm naturtræ."
Nævnets afeøreise:
Opførelse af dct ansøgte byggeri findes ikke i strid med fo 1111ålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følgc af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, 'skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet bctydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
TIlladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens ~ 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan eftcr naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. l,
pilklages tiI Naturklagenævnct (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-

Amt

\

havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
'Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefiisten er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer at;.ge~
/'r'

" f//' ~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Preben,Kristensen, Vandværksvej 5,4440 Mørkøv
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr ..F50/02
Deres J.nr. 9-4 yr/ l

Den 7. august 2002

•

Ved skrivelse af 5. juli 2002 har kommunen for ejeren, .r. Steensgaard Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på 99,4 m2 og
carport på 46,8 m2, på matr.nr. 4 yr Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røglevej 10.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning pan nog~n del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Der er i ansøgningen om farver angivet:

•

/

"Stem, remme, vindskeder, underbrædder, terrassestolper,
køkkenkamap og døre/vinduer
8ctontagsten
Vægbeklædning
Træterassc

Hvide
Sorte
i henhold tillokalplan nr. 6
Trykimprægneringsgrøn "

Dct ti'cmgår af næ\ nte lokalplan nr. 6 om farver:
"udvendige bygningssider og tage må kun fremtræde i farver dannet af
hvidt. sort eller jordfarveme (okker, terra de sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop) eller i disse farvers blanding med hvidt eller sort."
Nævnets af~ørelse:
Opforelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som folge afbyggcricts karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

e

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 -1,2.II/lt~ Qbo~
Akt.nr·S
~

S

Under hensyn hertil bestemmer nævnets f~rmand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus og carport, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50,jf. 966, stk. 2.

•

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

/srp

•
Kopi af kendelsen sendes til:
.
Lilje-huset A/S, Jarlsberggade 10, 5000 Odense C
J. Stennsgaard Nielsen, Set. Jørgensvej 6, 3550 Slangerup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal ar. F52/02
Deres J.nr. <)-4 Itll

Den 16. august 2002

Ved skrIvelse af 14. august 2002 har kommunen for ejeren, Henning Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbyning på 8 m2 til sommerhus, på matr.nr. 4 lt Ordrup by, Fårevejle. beliggende Valmuevej 6.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens pkt. vn er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden hygningstegninser
med ,mgivelse afudvC'ndige f.,rverh,:r v:erel forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."

r ansøgningen

er om udvendige

anført:

hvide
okseblod (rød)
rødbrun."

"Døre og vinduer:
Facader
Tag
i'iævnets

farver/materialer

af1{orelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri tindes ikke l stridllled formålet med frednll1gsdeklarationen
tInglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggcrIets karakter og ejendommens beliggenhed I et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at "ære af underordnet betydning i forhold til frcdningcns fonmIl.
Lnder hcnsyn hertIl bestemmer nævnets fonnand - i med før af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l, j f. fon-ctningsordcnen
for Fredningsnævn
~ 9, stk. 4
- at der tIllades opforclse af tilbygnlllg, nar der anvendes materialer og far\ er. som angivet.
TIlladcIsen

bortfalder

skyttelseslovcllS
Afgorelscn

sMremt den Ikke er udnyttet inden 3 tir, jf. naturbe-

~ 50, jf § 66, stk. 2.

kan ettcr naturbeskyttelseslovens

paklages til Naturklagenævnd

§ 43,jr. § 8(),jf. § 87, stk. l,

(adr. Frederiksborggade

15,4.,

1360 Koben-

havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelscr må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheclen bestemmer andet.

Flem'
Isrp

Kopi af kcndelsen scndes til:
Hcnning Nielsen, Beringgårdsvcj 3, 2650 Hvidovre
Danmarks Naturfreclnlllgsforcning, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0
Vestsjællands Amt Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
0Jævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nrcmsmedlem Rolf Dejto\V, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F55102
Deres J. nr. 9-4 0112

Den 22. august 2002

Ved skrivelse af 20. august 2002 har kommunen for ejeren, Poul B run høj ,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 9 m2 til sommerhus, på matr.nr. 4 ol Ordrup by: Fårevejle, beliggende Røllikevej 9.
Ejendommen er omfattet af deklaratIon om fredning tinglyst den 7. april
Il)43. l deklaratio!1ens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
l ansøgningen

farver/materialer

anført:

Sort/blå eternit
Svenskrød
Hvid."

"Tag

Vægge
VI/l<.!uer
Nævnets

er om udvendige

af~Ø1'else:

Op forelse af det ansøgte byggen findes Ikke l strid med fonmilet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
SOI11 følge af byggeriets
karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
ender hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttclscslovens ~ 50, stk. I ,jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades tilhygning til sommerhus, når der anvendes materialer og
farver, som angi 'let.
Tilladelsen

bortfalder

skyttelseslovens

såfremt

~ 50, jf. ~ 66, stk. 2.

Skov- og Naturstyrelsen
Il 1..( ~ <:Jeo L

J.nr. SN 2001 - IL

Akt. nr.

5'8

Bil.

den ikke er udnyttet inden 3 år,jf. naturhe-

"",

A.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
P~lklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klagcber~ttigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage mdgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefri~ten er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer ~
.'~~.

/'

~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Poul Brunhøj , Køgevej 16, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmcdlem Erik Frandsen, Asevangsvej 52, 4550 Asnæs
Næ\ nS11lcdlemRolf Dejlow, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr . .F54/02
Deres J.nc 9-4 egil

" ,., 'ln('2

...

, ~\ '.10.,). I. U l

Den 22. august 2002

•

Ved skrivelse af 19. august 2002 har kommunen for ejerne, Søs Kirsten Andersen og Bjame Møller Pedersen, ansøgt om nævnets tilladelse til at nedrive eksisterende sommerhus og udhus samt opførelse af nyt sommerhus, på
55 111", på matr.nr. 4 cg Ordrup by, Fårevejle. beliggende Ved Skoven 4.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943.1 deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen by!!ning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinclen bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
Iansøgningen

er om udvendige

VInduer
B&C tagsten
Ydervægge
Nævnets

anført:

Hvide
Hvide
Specialsort
Pine."

"Stem og vindskeder

•

farver/materialer

afRorelse:

Opførelse af det ansøgte byggen findes ikke i strid med fornlaIet med fredningscleklaratloncn
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget s0111mcrhusomnide, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydtllng i forhold til fredningens fornlål.
Lnder hensyn herti l bestemmer nævnets fonnand - i medfør af natllrbeskyttelseslovcns ~ 50, stk. I,jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- lit der tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og farver. som angi vet .

Skov- og 1\1aturstyreIsen
J.nr. Si'-! 200 I
Akt. nr. :""1-
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter natllrbeskyttelseslovens § 43, j f. § 86, j f. § 87" stk. 1, .
prlklages tI! Naturklagenævnet (ndr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udlober 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 b'cstemmer an~
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Kop] af kendelsen sendes til:
Sos Kirsten Andersen og Bjarne Møller Pedersen, Møllestensparken 49, 4300 Holbæk
Danmarks Natllrfredningsforening, Masnedøgadc 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, HanlIdsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Na:~vnslllecllemErik Franclsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmcdlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm kommune
R,ldhusvc) 75
4540 F~irevcjle

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 2216

Journal nr. 'F56/02
Deres J.nr. 9-4 zt/I

Den 27. august 2002

Ved skrivelse af 22. august 2002 har kommunen for ejerne Karen A. Eklund
Hansen og Steen F. Jensen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af nyt fritidshus på 75,6 m2• på matr.nr. 4 zt Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næstoften 27.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Det fi-emgår af sagen, at matr.nr. 4 zt er udstykket fra matr.nr. 4 yæ og i udstykningsplanen er benævnt parcel 2. Det daværende fredningsnævn meddelte den 28. februar 1975 tilladelse til at parcel 2 bliver bebygget indtil en
afstand af90 meter fra det jordfaste fortidsminde "Lånehøj" Fm 29, 22: 3.
Med hensyn til farver på byggeriet er oplyst, at huset ønskes malet med en
blå, sort farve, Sadolin nr. 7851, hvorom er tilsendt farveprøve. Vinduer og
døre bliver hvide og taget vil dækkes med betontagsten i speciel sort farve.
Nævnets af8orelse:
Indledningsvis bemærkes, at fredningsnævnet siden 1. juli 1992 ikke har
kompetence til at tage stilling tiI byggerier inden for 100 meter beskyttelseslinien til fredede fortidsminder og at kommunen på ejernes vegne har ansøgt
Vestsjællands Amt herom.
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte cndvidcre at værc af underordnC,tbet~dn.in~ i rorJ~Ic! til frec!ningens formå!.
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Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovcns § 50, stk. l, j f forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af fritidshus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf naturbeskyttelseslovens ~ 50, j f. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, j f § 87, stk. I,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer an<ieL~
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, Kopi af kendelsen sendes til:
Karen A. Eklund Hansen og Steen F. Jensen, Kirkebjerg Alle 156,2605 Brøndby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Den 28. august 2002

Ved skrivc1se af22. august 2002 har kommunen for ejeren,
sen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning
sisterende sommerhus på 80 m2 samt opførelse af garage på
matr.nr. 4 zn Ordrup by, Fårevejle, beliggende Degnekrogen
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst
1943 I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:

Ole A. Jakobpå 13 m2 til ek21 m2, på
3.
den 7. april

"Ingen bygnIng paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

"T ag
Ydervægge
Vinduer, døre og vIndskeder
Nævnets

farver/materialer

anført:

sort tagpap
Grøn Umbra
: Hvide."

afp,ørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdcklaratlOnen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
L'nder hensyn hetii! bestemmer nævnets fonnand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50. stk. I, j f. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning til sommerhus og opførelse af garage, når der anvendes materialer og l'arver, som angivet.
Tilladelsen bortf~tlder såfremt den ikke er udnyttet
skyttelseslovens
§ 50, j f. § 66, stk. 2.

Skov·· Dg' I,,-rapln'l1tyr',.dA(Hi. ~
,J.nr,SN 200 l -'! 11
'I~Ou 0«Akt. nr.
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inden 3 ~r,jf. naturbe-

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og
organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skri t1Iigt til Fredningsnævnet.
Tilladelser

må ikke udnyttes,

før klagefristen

er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
/

afgørelse,

med-

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Ole A. Jakobsen, Plantagevej 2,4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade
20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem
Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem
Rolf Dejløw, Nyvangsvej
10, Ørs!ev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F58/02
Deres J.nr. 9-4 VO/!

Den 28. august .2002

•

Ved skrivelse af23. august 2002 har kommunen for ejeren, [b Erthmann
Frølich, ansøgt 0111 nævnets tilladelse til opførelse af redskabsskur på 6 m2
på matr.nr. 4 vo Ordmp by, Fårevejle, beliggende Næskrogen 18. '
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden byg,ningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnct
og er godkendt af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge:
Tag

•

er

0111

udvendige

farver/materialer

anført:

Grøn
: klare pvc plader."

Nævnets afeorelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fredningsdeklarationen
tlllglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusornrade,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelscs!ovcns ~ 50, stk. 1, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af redskabsskur, når der anvendes materialer og
farver, som angi vet .
Tillaclelsen bortf~llcler såti-ernt clen Ikke er udnyttet inden 3 <ir, j f. naturbeskyttelseslovens
~ 50, j f. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller 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 an.~,~,7

/srp

•
Kopi af kendelsen sendes tIl:
[b Erthmann Frølich, Rønvej 11, 2600 Glostrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0
Vestsjællands Amt. Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejlø\v, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. f61102
Deres J.nr. 9-4 en/!

Den 9. september

Ved skrivelse af 4. september 2002 har kommunen for ejeren, Ketel Kelmo,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på ca. 127m2, 'på
matr.nr. 4 ea Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lyngvej 8.
Ejendommen er omtllttet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."

I ansøgningen

er om udvendige

"Ydervægge
Tag
Stem og vinduer:

farver/materialer

anført:

gni
sort
hvide."

Nævnets af~ørelse:
Op førelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fomlålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et
uclbygget sommerhusomdlde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af
underordnet

betydning

i torhold til fredningens

formål.

Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opt~Jrelse af sommerhus,

når der anvendes

materialer

og far-

ver, som angivet.
Tilladelsen

bortf~llder såfremt den ikke er udnyttet 1l1den 3 år,.if. naturbe-

skyttelseslovens

~ 50, j r § 66. stk. 2.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN2001·011!'-j·'oCt.).2.
A!<t. nr. (; :5
-Bil.

2002
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og
organisationer.
Klagefristen
pågældende klageberettigede.

er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
Hvis klage fristen 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
mindre klagemyndigheden
bestemmer ande ..---;
~......../.
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Kopi af kendelsen sendes ti 1:
Kertel Kelmo, Egevej 30, 2680 Solrød Strand
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævl1smedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
'Nævnsmedlem
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. ·F66/02
Deres J.nr. 9-8 cbi3

Den I. oktober

Ved skrivelse af:2 7 september 2002 har kommunen for ejeren, Søren Peter
I-lansen, ansøgt om nævnets tJlladelse til opførelse af sommerhus på 85 m2,
p<ll11atr.nr. 8 cb Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 18.
EJenuommen er Ol1lt~lttct af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VI[ er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinde:1 bygningstegnillgcr
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
NaturCredningsmcvnet
og er godkcndt af dette."
I ansøgningen
"Udvendige
Tag

er 0111udvendige

t~lrvcr/materialer

anført:

t~lrver : Lærke/ceder
: Sort tagpap."

Opt~Jr(::lse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid mcd f01111
ålc t med frednlngsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som Cøluc
karakter Og
i ct udbyo-~
~
:::;. afbvu~ertcts
-,0.....,
'"-' cJ'cncloml11ens belitJ<Tenl1ed
:;:,:;:,
gct sommcrhusomrade,
skonnes det ansøgte endvidere
net betydlllng i forhold til fredningens formH

at være aC underord-

Lnder hensyn herti l bestemmer nævnets f0l111and - i medfør af naturbcskyttelseslovens ~ 50, stk. I, j f. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der ti Ilades op førelse af sommerhus, når der anvendes materialer og far\ er, som angi \ d .
I illadelsen bortt~t1der safi'cmt den ikke er udnyttet inden 3 ~ir,jf. naturbeskyttelsesim ellS ~ 50. j
()6. stk. 2.

r. ~

Afgoreben kall ener natllrbeskyttelseslovens
~ 43,jf. ~ 86,jf. ~ 87, stk. l,
paldages tIl Natllrklagcnævnet
(aclr. Freclenksborggade
15,4., 1360 Københdvn K) af bl.a. ansogcren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og

2002
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organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
ptlgccldende klageberettigede.
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hellIgdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage llldgives skritlligt til Fredningsnævnet.
Ti lIadelser må ikke udnyttes,

før klagefristen

Rettidig

virkning

klage har opsættende

mindre klagemyncligheden

bestemmer

er udløbet.

for den påklagede

afgørelse,

med-

~~
,/'

I

~tØørgensen
/srp

KopI af kendelsen sencles ti I:
Søren Peter Hansen, Hedevej 24, 2()SO Solrød Strand
Danmarks Naturfredllingsforening,
Masnedøgade
20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vcstsja.:llancls Amt. Natur & Miljø, Alleen 15, 41S0 Sorø
Nævnsmedlem
Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem
Rolf Dejløw, Nyvangsvej
10, 0rslev, 4100 Ringsted
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JOlll1lal nr. 'F67/02
Deres J.nr. 9-4 pdll

Den 1. oktober 2002

Ved sknvelse af 27. september 2002 har kommunen for ejeren, Dorthe KristIansen og Allan Nlelscn, ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning afeksisterende garage samt opførelse af tilbygning besthendc af værelse og udhus.
Samlet bebygget areal efter ombygning ca. 67 m2, på matr.nr. 4 pd Ordmp
by, Farcvejle, beliggende Bynkevej 7.
Ejendommen er om fattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. [ deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forindcn bygningstegninger
med angivelse af udvendIge farver har været forelagt
Naturfredllll1gsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgnIngen

er om udvendige

farver/materialer

anført:

"Lhl\'endJge t~lrver : Gori 44 - farve pine
Tag
: Sort."
Nævnets

affforefse:

OptoreJse af det ansøgte byggeri findes ikke I stnd med !(ml1~det med fredIllngsdek Iarationcn tInglyst den 7. apri I 1943.
SOI11 følge af hyggerlets
karakter og ejendommens belIggenhed i et udbygget sommerhusomrade.
skønnes det ansøgte end\' idere at være af underordnet betydning I f()rhold tIl fredningens formål.
U nder hensyn hertIl bestemmer nævnets fonnand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l, j f. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 0, stk. 4
- at der tillades nedrivning af eksisterende garage samt opførsel af
tilbvc:l1ill~,
.~
~ nar der anvendes materialer og f~lrver. som angivet.
TiI!(Idel'>ell bortfalder :>LHi'cll1t
den Ikke er udnyttet inden 3 Lir,jf naturbeskyttclscslovel1s ~ 50. J f. ~ 6(). stk. 2.

....

"1,

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
~ 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
15,4.,1360
København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og
organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag. forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
RettH.!ig klage har opsættendc
111111drc
klagel11yndigheden

virkning

for den påklagede

afgørelse,

med-

bestcl11~
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Kopi af kendelsen sendes tI!:
Dorthe Kristiansen og Allan Nielsen, Ruggårdsvej 5,4573 Højby
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade
20, 2100 København
Sko\,- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands
Amt, 'Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem
Erik Frandsen, Asevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem
Rolf Dejlow, Nyvangsvej 10, Ørs1ev, 4100 Ringsted
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Journal nL 1'73/02
Deres J,nL 9-4 yz/ l

Den 9. oktober

Ved skrivelse af 7, oktober 2002 har kommunen for ejeren, John Steensgaard :-lidsen, ansøgt om nævnets lovliggørelse af opført byggeri på ejendommen, matLnr. 4 y/ Ordrup by, Fårevejle, heliggende Næsgårdsvej 33.
Det fremg[lr af sagen, at ejeren har solgt ejendommen pr. 1. november 2002
og at det byggeri der søges lovliggjort, er et gæstehus på ea, 6 ml et udhus/
garage P~l ca. 14 1112 og en overdækket terrasse på ca. 16 ml, der er inddraget
til beboelse, således at sommerhusets
samlede areal bliver på knapt 80 ml,
Ejendommen er om fattet af deklaration om fredning
1943. r deklarationens
pkt. vn er bLa. anført:

tinglyst den

7,

april

"Ingen bygnmg raa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette,"
Det fremg,ir endvidere af deklarationen,
at der p,i ejendommen kun må anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage.
I ansøgningen

er om udvcndige

farver/materialer

"C,cstehus:

Tag

, Sort

Fan e pa t~lcaden
Stem -'- Vindskeder

: Gori Teak
: Ciori Grøn Umbra

Udhus/Carage:
Tag
Klare Trapezplader
Fan e
Stem

Gori Teak
Gori Gron Umhra

r Ilcldragelse a f ovel'da:kkct terrasse:
(ia\ !vlI1duc + ::.kydcdore 'Gori Gron Umbra,"

anført:

2002

Nævnets afeøreIse:
Indledningsvis
delse.

p~ltales at hyggeriet

er opført uden nævnets

fomdgående

tilla-

Opførelse af det ansogtc byggeri findes ikke i strid med fom1ålct med frednlllgsdeklarationCll
tlllglyst den 7. april 1943.
SOIll folge ar byggeriets
karakter og ejendommcns
beliggenhed i et udbygget somlllerhusomrade,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold tilll-edningens
fomlål.

Under hensyn herti I godkender nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50. stk l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- opførclsen af gæstehus, udhus/garage samt inddragelse af overdækket terrasse ti I beboelsen, l1Clrder anvendes materialer og farver, som angivet.
Ti lIadelsen bortfalder sMremt den ikke er udnyttet inden 3 år, j f naturbeskyttelseslovens
§ 50. j f. § 66, stk. 2.
Afgorelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
p'lklages ti 1 Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og
organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pagældende klageberettigecIe.
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage llldgives skri ftligt til Fredningsnævnet.
TIlladelser ma ikke udnyttes. før klagefristen er udløbet.
RettIdig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

bestemme~}nBt:.y
"./,
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KopI ar kendelsen sendes ti l:
.rohn Steensgaard Nielsen, Sct. Jørgensvej 6, 3550 Slangerup
Dal1marks Naturfi'edningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Sko\'- og Naturstyrclsen,
Haraldsgade 53, 2100 Købc;nhavl1 0
VestSjællands Amt. Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
0J,C\ nSl11edlcl11Erik Frandsen, Asevangsvej 52,4550 Asnæs
i\',c\l1smedlcl1l RolrDeJlo\\.
Nyvangsvej 10, 0rsJev, 4100 Rmgsted

UdSkriften~~h
Dommeren I

....... 5Q.',

i·

d bekræftes.
!ect~~n
9

vll()L.,,-......
__

Panton
oass.

c.>

OKllOOl
.-

.,

0

Fredt1in~1s!!"fCI1V~~!",\(~.r~
Y~,stsjælIands

Amt

bL;l\l\! J\J Ji~ "J'

Fredningsnævnet
'/1

for Vestsjællands

•

/1/ od('''('J8' .
('I \0\1.. ')0
.)
t\j...Gi. "::J ! I
I': arurstyreh:x:,n
J

Dragsholm Kommunc
Rcldhuset, Rådhusve; 75
4540 Fårevej le

J.

li

, ••
l'

1'1.

,....

'.

Amt

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

~.-

~~,.;:;

)rl

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. Fo8/02
Deres J.nr. 9-4 ay/2

Den 9. oktober

Ved skrivelser af 26. september og 7. oktober 2002 har kommunen for ejeren, Richard Sørensen, ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning og
tilbygning med 14 m2, til eksisterende sommerhus,på
matr.nr. 4 ay Ordmp
by. Fårevejle, beliggende Lyngvej 10. Sommerhusets
samlede areal efter tilbygning udgør 113 m2
Ejendommen er omf~lttet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen
_

er om udvendige

"Vn::gge : Ru bræddebeklædning

farver/materialer
som behandles

anført:
med neutral træbeskyttelse

Tag
: Sort tagpap
G laspartier med hvide kall11e, sat mellem runde træsøj ler og rem, farvet med
hvidpi gmenteret træbeskyttelse."
Det fremgår af et kort kommunen har tilsendt nævnet d. 7. oktober 2002, at
bebvggelsen incl. tilbygning er beltggende landværts strandbeskyttelses1inien og ikke placeres strand~n mcrmere end naboejendomme.
Nævnets

afgørelse:

OpkJrelse af det ansøgte byggerI findes ikke i stricll11ed formålet med fredningsdeklarationen
tlllglyst clen 7. april 1943.
SOIll fø 1ge af byggenets
(TetsoIllmerhusområde,
w
net betydning

karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygskønncs det ansøgte endvidere at Være afunderord-

i forho Id ti I fred n ingens formål.

2002

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades om- og tilbygning til eksisterende sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Ti Iladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, j f. naturbeskyttelseslovens ~ 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan etter natllrbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer and e
~h

.-~;"-~/

FlerAA;~'
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Kopi af kendelsen sendes til:
Richard Sørensen, Stcnsbyvcj 19,2740 Skovlunde
Danmarks Natllrfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsj<cllands Amt. Natur & Miljø, AII~en 15, 4 I 80 Sorø
Nævl1smec.llem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
N':CVIlsmec.llemRolf Dejløw, Nyvangsvcj 10, 0rslev, 4100 RlIlgsted
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Joumal nr. F1'O/02
Deres J.nr. 9-4 HF l

Den 9. oktober

Vecl skrivelser af l. oktober og 8. oktober 2002 har kommunen for ejeren,
Lene Andersen, ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning/tilbygning
til
'eksisterende
sommerhus, på matr.nr. 4 hf Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Cikorievcj 29. Sommerhusets
samlede areal efter tilbygningen udgør 90 m2•
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l c!eklarationens pkt. VIr er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forindcn bygningstegninger
mcd angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnct
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

farver/materialer

anført:

"Hus:
Tag
Ydenæggc
Vinduer, døre skodder og stcmkant

: Sorte stål-tagplader
: Sort vindpap
: Hvid

Garage:
Tag
y clervægge:
Nævnets
Opførelse

: Sorte stiil-tagplader
: Ru bekla~dning."

afR"orelse:

af det ansagte byggeri

findes Ikke i strid med formålet med fred-

nlllgsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følgc af byggerI ds karakter og ejendommcns
beliggenhed i et udbygget sOl11mcrhusomrade, skønnes det ansøgte endVIdere at være af underordnet betydning

i forhold til fredningens

fonnål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelsc~lovens ~ 50, stk. l, j r. forretningsordenen
for Frcdnll1gsnævn ~ 9, stk. 4

2002

'~

- at der tillades ombygning/tilbygning til eksisterende sommerhus, når der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelscn bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, j f naturbeskyttelseslovens ~ 50,jf § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan ener naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. ~ 87, stk. l,
pflldages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Københ<'1\n K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefl'istell er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigecle, 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 klagemYlldigheden bestemm~
.
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KopI af kendelsen sendes til:
Lene Andersen, Ravnens Kvarter 2 A, 2620 Albertslund
Danmarks Naturfreclningsforelling, Masnecløgacle 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgacle 53, 2100 Købcnhavn ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlcm Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nccvnsmedlem Rol f Dejløw, Nyvangsvej la, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal ur. 'Fn/02
Deres J.nr. 9-4 fbll

Den 10. oktober 2002

Ved skrivelser af 3. oktober og 9. oktoer 2002 og har kommunen for ejerne,
Henrik og Margit Olsen, ansøgt om nævnets tilladelse til lovliggørelse af
opført uopvamlet gæstehus ca. 6m2, udhus ca. 9,8 m2 samt brændeskur ca.
4,7 m2 på matr.nr. 4
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ordmp Strandvej
l ()

n.,

Ejendommen er omt:lttet af deklaration om fredning
1943. I c!eklarationens pk1. VII er bl.a. anført:

tinglyst den 7. april

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardcns"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgllJngen
"L'th.:

Ud,.:

er om udvendige

t~1rver på gæstehus:

farvcr P~l udhus:

ljd\ : farver pfl brændeskur:
Va~gge:

brver/materialqr

anført:

Tag - grå/sort
y derva~gge - sort
Vinduer - og døre - Svenskrøde
Tag - grå/sort
Ydervægge - sort
Vinduer og døre - Svenskrøde
Tag - plastic trapez
Trykimprægneret."

Nævn ets af~()relse:
Opførelsc af de ansogtc bygge~'Ier findes ikke i strid mecI formalet med fredningsdeklarationen
tinglyst elen 7. april 1943.
SOI11 følgc af byggencts
karaktcr og ejendommens
beliggenhed i et udbygaet sommerhusomrade,
skønnes det ansøgte endvidere at va~re af underord:::>
net betydning

i forhold til frcdningcns

fomlfd.

Under hcnsyn hertil godkender nævnets fOn11and - i mcdfør af naturbeskyttelscslo\'Cns ~ 50, stk. I, j r. forretningsordenen
for Fredningsm-evn § 9, stk. 4

l.,

e

- opførelse af uopvarmet gæstehus samt udhus, når der anvendes materialer
og t~lrver, som angivet.
Atsluttende bemærkes, at der herved ikke er taget stilling til gæstehuset og
bræncleskurets placering i forhold til skel, hvilket overlades til kommunens
afgørelse.
Tilladelsen bortfalder sMrcmt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf naturbeskyttelseslovens ~ 50, j f. ~ 66, stk. 2. \
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf § 87, stk. l,
p[t1dages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren. ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pclgældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
TI!ladeiser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættemle virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer al}de~/
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Kopi af kendelsen scndes ti I:
Henrik og Margit Olsen, Vibevej 25,4520 Svinninge
Danmarks Naturfi'eclningsforenmg, Masnedøgade 20, 2 I00 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vcstsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmecllcl11 Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Na:-vnsmedlcm RolfDejløw, Nyvangsvej 10 rslev, 4100 Rmgste<.l
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Journal nI'. F·75/02
Deres J.nr. 9-4 yg/2

Den 14. oktober 2002

Ved skrivelse af9. oktober 2002 har kommunen for ejeren, Heidi Wie, ansøgt 0111 nævnets tillaclelse til opførelse af carport mecl redskabsrum, ialt ca.
49 m2, på matr.nr. 4 yq Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røgleve] 12.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen
"T ag
Vægge:

er

0111

udvendige

farver/materialer

Bender sort
Mørkeblå, som eksisterende

anført:

sommerhus."

Nævnets afeøreise:
Opforelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fOlm ål et med frednlllgsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som lølge af byggerIets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget somtl1erhusomdde,
skannes det ansøgte endvidere at være af underordnet bctydnll1g i forhold til fredningens formål.
ender hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskytteJseslovens ~ 50, stk. l, j f. fonetningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af carport med redskabsnlffi, når der anvendes matcmller og farver, som angi vet .
Tilladelsen bortf~1lder sMremt clen ikke er udnyttet
skyttelseslovens
~ 50, j r. ~ ()6, stk. 2.

Skov- og Natu.rstyrelsen
J.nr. SN 2001
Akt. nr. "1 I

Q
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inden 3 år,jf. naturbe-

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udlwttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættendc virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer and~L-~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Heidi Wie, Elmehusene 159,2600 Glostrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgacle 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Franc!sen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmecllem Rol f Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 RlI1gstec!
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Journal nr. f.76102
Deres J.nr. 9-4 ogll

Den 14. oktober

Ved skrivelse af l O. oktober 2002 har kommunen for ejeren, Lars Peter Carlsen,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på ca. 50 m2 på
matr.nr. 40'q Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røllikevej 19.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
I()43. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."

r ansøgningen

er om udvendige

farver/materialer

anført:

"Tag
: Sort
Vægge
: Svenskrød
Vinduer m.m. : Hvide/naturfarvede."

Nævnets afr,ørelse:
Opførelse

af det ansøgte byggeri

findes ikke

I

strid med f0I111ålet med fred-

ningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggcriets
karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusomrade,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning

i forhold til fredningens

fonnål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnanc1 - i medfør afnaturbcskyttelscslO\ ens ~ 50, stk. I, j f. fonetl1lngsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
_ dt der tillades opff..Jrclse af sommerhus, når der anvendes materialer og far\ er. so tl1 angi vet .
Tilladelsen

bortfalder

skyttelscslovens

§ 50, j f. § 66, stk. 2.

Skov~og Naturstyrelsen
J.rll. SN 2001"
Akt. nr. 10

j.d

..

1/4--000"2
Btr

såfremt den ikke cr udnyttet

inden 3 år, j f. naturbe-

2002

...
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagetristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende kJageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skrit1ligt til Fredningsnævnet.
Ti Iladelser 111[1 ikke udnyttes. for klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer ancl:~_t.;---"'''''
,~/
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Kopi af kendelsen sendes til:
Lars Peter Carlsen, Julius Blomsgacle 12,03, tv.. 2200 København N
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlcm Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F77/02
Deres J.nr. 9-8 bp/2

Den 17. oktober 2002

Med skrivelse af ll. oktober 2002 har kommunen for ejeren, Karen Marie
Bunde Løvengreen, ansøgt om nævnets tilladelse til om- og tilbygning af
eksisterende sommerhus samt opførelse af et selvstændigt anneks, på ejendommen matr.nr. 8 bp Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 19.
Ejendommen er omfattet af deklarationer tinglyst henholdsvis den 20. august 1935 og 5. december 1953 samt den 1. maj 1962 med nævnet som påtaleberettiget. Ifølge førsmæmte deklarationer må ingen bygninger opføres på
grunden, forinden tegning til denne er godkendt af fredningsnævnet.
Nævnet har i sin afgørelse af 5. oktober 1999, F77/99, givet tilladelse til omog tilbygning til det eksisterende sommerhus samt flytning og tilbygning til
eksisterende gæste hytte, men denne ansøgning er, ved den nu foreliggende
ansøgning, frafaldet.
Det fremgår af tilsendte tegninger og beskrivelser, at det eksisterende sommerhus ønskes udvidet med en tilbygning på ca. 37 ml, således at sommerhusets samlede areal udgør 112 m2• Endvidere ønskes opført en anneksbygning på ialt ca. 27 m2.
Herudover ses der på ejendommen at være et skur og en mindre gæstehytte.
Samtlige tilbygninger ønskes opført landværts eksisterende bebyggelser i
forhold til strandbeskyttelseslinien.
Til- og ombygninger samt nybygninger udføres med udvendig vægge og
tagbeklædning i farver som eksisterende bebyggelse.
Det fremgår af den tidligere ansøgning, at eksisterende bebyggelsers farver
er:

e

"Ydervægge
Tagdækninger:

træbeklædning der males brune
udføres i gråsort tagpap" .

.....
r aturstyrels610 ..
J,.'l.
'
_ _
I
0001 " \.7.1 \ I t.4 - (;.JOO
~\.nr. SN "Bit:""
j\\<t. nr, 56

Skov- og
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Nævnets afeøreise:
Det bemærkes,

at de tinglyste

deklarationer

tillige bestemmer,

parcel kun må opføres een beboelsesejendom
mere end en familie ad gangen.

at der på hver

og denne må ikke beboes af

Dernæst bemærkes, at det ved sagens afgørelse lægges til grund, at der kun
indrettes køkken i selve sommerhuset,
men ikke i annekset.
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationeme
tinglyst den 20. august 1935 og 5. december 1953 samt
den l. maj 1962.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forho Id til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l,jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades 0111- og tilbygning til sommerhus samt opførelse af selvstændigt anneks, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet
skyttelseslovens
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf. naturbe-

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

bestemme~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Karen Marie Bunde Løvengreen,
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Av Des Etricrs 12, B-1150 Bruxelles,

Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 K.øbenhavn
Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævl1smedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej
52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem
Rolf Dejløw, Nyvangsvej
la, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F79/02
Deres J.nr. 9-4 rkll

Den 28. oktober 2002

Ved skrivelse af22. oktober 2002 har kommunen for ejeren, Bent Andersen,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en uopvarmet gæstehytte på ca.
16 m2, på matr.nr. 4 rk Ordmp by, Fårevejle, beliggende Røglevej 32.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: grå
væg
: mørk teak
vinduer
: lys teak
vindskeder : mørk teak."
Nævnets afeøreIse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I"

Uncler hensyn hertil bestemmer nævnets fon11and - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af uopvarmet gæstehytte, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er uclnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

,kov- og Natm'styrelsen
I.nr. SN 2001 ~1211/'i- (1("~o~2
\1<1. nr. f';l..
-_ ..'. ~~,

"

.)

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefiisten 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 agdet:-i7
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Kopi af kendelsen sendes til:
Bent Andersen, Emdrup Vænge 57,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. 'F84/02
Deres J.nr. 9-4 dm/I

Den 25. november 2002

Ved skrivelse af 8. november 2002 har kommunen for ejerne, Erling og Birthe Laybourn, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på ea.
74,5 m2, på matr.nr. 4 dm Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 111.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Sort leopal Singies
Facade vinduer og døre: Rå træfarve, behandlet med linolie."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fOlmålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, j f. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbI.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og

("
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,

"

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, medmindre klagemyndigheden bestemmer ~~
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Kopi af kendelsen sendes tiI:
Bllthc og Erling Layboum, Stonnly 39, 3500 Værløse
Danmarks Naturfreclningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. "F86/02
Deres J.nr. 9-4 dæl2

Den 4. december 2002

Ved skrivelse af20. november 2002 har kommunen for ejeren, Ole Jensen,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af anneksbygning, på ejendommen matr.ill. 4 dæ Ordrup by, Fårevejle.
Det fremgår af det tilsendte materiale, at anneksbygningen er på 40 m2 og
vil blive opført landværts den tinglyste strandbeskyttelseslinie.
Om udvendige farver er anført:
Tag
Grønne tjærepapplader
Ydervægge
Sort
Vinduer og døre
Hvide
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Endvidere er det i deklarationen bestemt, at der på hver grund kun må anbringes eet beboelseshus til een familie med udhuse og en garage.
Nævnets afeøreise:
I sin afgørelse af 3. oktober 2001 (F79/200l) har nævnet tilladt om- og tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen. Herved blev der til eksisterende hus på 48,6 m2 opført tilbygning på 88,8 m2 samt overdækket terrasse og udhus på 37,4 m2• Den samlede bebyggelse blev således 174,8 m2
på ejendommen, der har et grundareal på 2.003 m2•
For så vidt angår den nu ansøgte anneksbygning ikke overskrider kommunens bestemmelser om bebyggelsesprocenter og den samlede bebyggelse
kun er til brug for een familie, finder nævnet ikke, at det ansøgte byggeri er i
strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. apr1l1943.

Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Med ovennævnte forbehold bestemmer nævnets formand herefter - i medfør
afnaturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, j fr. forretningsordenen for fredningsnævn ~ 9, stk. 4 - at anneksbygningen tillades opført i overensstemmelse
med fremsendte tegninger og beskrivelser når der anvendes materialer og
farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

•

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden

3 år, jf.

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, 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 klagemyndigheden b~et.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ole Jensen, Fårevejle Kanalvej 28, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
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Fax 57 61 22 16

Journal nr ..F 83/02
Deres J.nr. 9-12 1/1

Den 6. december 2002

l skrivelse af 8. november 2002 har kommunen for ejeren, Torkil Christensen, ansøgt om nævnets tilladelse til tilbygning til eksisterende sommerhus
samt opførelse af anneks samt nedrivning af eksisterende udhus, alt på
matr.nr. 12 l Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 21.
Ejerne Nina og Torkil Christensen, har i skrivelse af2. oktober 2002 nærmere beskrevet projektet således:
"Der ønskes tilføjet huset (126 m2) en tilbygning på 17 m2.
y derligere fjernes et eksisterende udhus på ca.8m2 og der opføres et nyt anneks på 14 m2• Det er tilstræbt, at tilbygning vil indgå harmonisk i eksisterende bygning:
Samme vægstruktUf - samme farve.
Samme vinduesstørrelser - i mahogni som nuværende.
Taglinien bevares også og flugter med det gamle tag.
Huset er idag sort - l på 2 brædder - med lakerede mahognivinduer.
Bygningsreglement

for småhuse 1998 vil blive fulgt.

Eksisterende hus
Tilbygning
Anneks fjernes
Nyt anneks

126 m2
17 m2
- 10 m2
14 m2
147 m2".

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 19. december 1936 og
senere med fredningsnævnet som påtaleberettiget. Ifølge deklarationen må
ingen bygning opføres på gnmden forinden tegning til denne er godkendt af
na:vnet. På ejendommen må endvidere kun opføres een beboelsesejendom
og denne må ikke beboes af mere end een familie ad gangen og navnlig ikke
indrettes til ferieko!onier, pensionater eller lignende.

Skov- og Natursty)'elsen.
l;l,iI/Lf·-OOO!
......
". pm.

J.nr. SN 200'1
Akt. nr. {,O

o

Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 19. december 1936.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fomland - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning til sommerhus samt opførelse af anneks og nedrivning af eks. udhus/anneks, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf § 66, stk. 2.

e

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbI.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, forenInger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klage fristen 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 a

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Nina og Torkil Christensen, Frederiksborgvej 123 C, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Jauma! nI'. F82/02
Deres J.m:

Den 6. december 2002'

Ved skrivelse af 3. november 2002 har De ansøgt om nævnets tilladelse til
opførelse af sommerhus på matr.nr. 12 ao Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Hyrehøjvej 12 B.

r skrivelsen er om sommerhuset anført:
"Der er tale om et bjælkehus i rundtømmer, fabrikat "HONKA".
Som udvendige farver påtænkes enten "naturtræsfarve" eller en lys brunlig
farve. Angående vindues- og dørrammer påtænkes disse "naturtræsfarvede"
eller hvide - evt. med en blå ydre kant.
Taget vil blive beklædt med sort, grå eller rødgrå shingel".
Nævnets afgørelse:
Ejendommen matr.nr. 12 ao ses udstykket fra matr.nr. 12 ad med et areal på
2.759 m2. Husets placering ses i overensstemmelse med udstykningsplanen
behandlet af nævnet på et møde den 6. oktober 1999 (F40/99).
Husets placering ses endvidere at overholde en afstand af 60 meter til foden
af Hyrehøj, jfr. herved deklaration tinglyst den 7. april 1943 pkt. VI og de af
nævnet t~lstsatte afstandsbestemmelser til Hyrehøj i nævnets afgørelse af 19.
december 1972 (F323C/72).

r cleklarationen

tinglyst den 7. april 1943 er under pkt. VII bl.a. anført:

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Nævnet finder ikke, at bygningens karakter samt farver er i strid med formålet med fredningsdeklaration tinglyst clen 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underord- Skov- og Natu:rstyrelsen
net betydning i forhold til tredningens fonnål.
J.nr. SN 2001 oC'2./II'I- cX)CU
AI~t. nr.
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Under hensyn hertil godkender nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
.. at der tillades opførelse af bjælkehuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens ~ 50, jf. § 66, stk. 2.

e

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

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Birgit Høgsbro og Kjeld Laursen, le. Schiødtes Vej 8,2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr ..F89/02
Deres J.nr. 9-4 hvil

Den 6. december 2002
Ved skrivelse af26. november 2002 har kommunen for ejeren, Vagn Villy
Andersen, ansøgt om nævnets godkendelse af om- og tilbygninger til sommerhus'på matr.nr. 4 hv Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 30.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. [ deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Kommunen har ved sagens fremsendelse oplyst:
"Ejeren overtog ejendommen l. maj 1987. Allerede på det tidspunkt var der
bygget om og lavet tilbygning. Nuværende ejer er ikke helt klar over hvor
tilbygninger er sket. Der er ligeledes sket en tilbygning til udhuset.

r henhold

til bygnings- og boligregisteret er sommerhuset på 45 m2 og udhuset på 6 m2• Det vil sige, at der er sket en tilbygning til sommerhuset på 28
m2 samt opførelse af en overdækket terasse på 17 m2•
Udhuset er registreret til6m2, men er på 21 m2, altså en tilbygning på 15 ml".
Om farver fremgår af det ansøgte tegningsmateriale:
"Huset er malet lysegråt
Stem/vindskeder - døre/vinduer er hvidmalede
Bølgeetemittag er teglstensrødt"
Nævnets afe-øreJse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygSko'V-og Naturstyrelsen
get sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underord,J.nr. SN 2001 1/.-1/
o.,Oo:t
net betydning i forhold til fredningens formål.
D

Akt. nr.

'"!:c;

/i tØ·

·"
Under hensyn hertil godkender nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der er sket 0111- og tilbygning af sommerhus, med materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens ~ 50, j f. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer an~~;;.--:::;'ll'J"'/
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Kopi af kendelsen sendes til:
Vagn Villy Andersen, Pilevang 16,4534 Hørve
Steen Holmen Andersen, Bakkedraget 36, 4534 Hørve
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180,Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fax 57 61 22 16

Journal nr ..F94/02
Deres J.nr. 9·4 gk/l

Den ll. december 2002

Ved skrivelse af 6. december 2002 har kommunen for ejeme, Birthe Larsen
og Betina Larsen, ansøgt om nævnets tilladelse til inddragelse af overdækket terrasse til eksisterende beboelse samt inddragelse af eksisterende overdækning til badeværelse, således at sommerhusets areal ialt udgør 85 m2, på
matr.nr. 4 gk Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 30.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
.
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Udvendig farve:
Tag

Gori 812 - grøn Umbra
Rød."

Nævnets afgørelse:
Opforelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades ombygnings- og tilbygningsarbejder på sommerhuset, når
der anvendes materialer og farver, som angivet.

re

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

Bkov- og NaturstYI'elsen
J.nr. SN 2001 -
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer an<:!e!.;~

--,.r/~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Birthe Larsen, Odinsvej 13,4000 Roskilde
Betina Larsen, Præstemarksvej 16, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F2/G3
Deres J.nr. F9-4 eq/2

Den 17. januar 2003

Ved skrivelse af 8. januar 2003 har kommunen for ejeren, Oluf Skak Kristensen, ansøgt om nævnets tilladelse til at nedrive eksisterende sommerhus
samt opføre nyt sommerhus på 87 m2, på matr.nr. 4 eq Ordmp by, Fårevejle,
beliggende Højdevej 2.
Ejendommen er 0111 rattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. [ deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
Mindre bygningsdele
Ydervægge:

: Specialsort
: Hvide
:Painfarvet (Iysebmn)."

Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn berti I bestemmer nævnets fonnand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der ti \lades nedrivning af sommerhus samt opførelse af nyt sommerhus,
når der anvendes materialer og farver, som angivet.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 '. \ 2.\l{t:·h)(;(')
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (ad r. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefi-isten 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

Flemming Jørgensen
/srp

Kopi aflcelldelsen sendes til:
Oluf Skak Kristensen, Brøndby Alle 22 B, 2660 Brøndby StI'.
Danmarks Naturfrcdningsforcning, Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 ASllæs
Na:vnsl11cdlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
Udskriftens rigtlghcd bekræftes,
Fred niI1gsnævn~:~
Ringsted d~
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Journal nr. F3/03
Deres J.nr. 9-4 ep/2

Den 20. januar 2003

Ved skrivelse af 8. januar 2003 har kommunen for ejerne, Pia Lykke Clausen og Leif Wintherberg Henriksen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse afbrændeskur/udhus
på ca. 10 m2 på matr.nr. 4 ep Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Højdevej 4.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Træværk
Tag

: mat sort
: trapezplader i gennemsigtig plast."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse afbrændeskur/udhus, når der anvendes materialer
og farver, som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, j f. 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) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer and _ '
/-;;.-4

~
F :;;

_ Jørgensen
/srp

•

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Pia Lykke CImisen og Leif Wintherberg Henriksen, Karensmindevej 5 A,
3. th., 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F97/02
Deres lnr. 9-8 tl2

Den 30. januar 2003

•

Ved skrivelse af 17. december 2002 har kommunen for ejeren, Lene KannRasmussen, ansøgt om nævnets tilladelse til tilbygning på eksisterende sommerl1Uspå ca. 10m2, på matr.nr. 8 t Ordrup by, Fårevejle, beliggende Digebakken 6.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredni ngsnævnet og er godkendt af dette."

r ansøgningen

er om udvendige farver/materialer anført:

Træbeklædning
Tagpap - grå
Stengrå."

"Facade
Tag
Vinduer

- JutunlFjeldblå

Nævnets afeorelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fom1ålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
SOI11tølge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelscsJovens ~ 50, stk. J, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning til sommerhus, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

e

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

Skov~og Naturstyrelsen
··l2U!tt.ooot.

J.nr. SN 2001
Akt. nr.

36
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra de~ 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

/srp

Kopi afkendelsen sendes til:
Lene Kann-Rasmussen, Søvej 39, Søllerød, 2840 Holte
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F8/03
Deres J.nr. 9-4 mu/3

Den 10. februar 2003

Ved skrivelse af28. januar 2003 har kommunen for ejerne, r. og Peer Paulsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af uopvarmet udestue på ca.
14 m2 på matr.nr. 4 mu Ordrup by, Fårevejle, beliggende Cikorievej 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."

r ansøgningen

.

)

"Vinduer :
Tag
Træværk:

er om udvendige farver/materialer anført:
Svenskrød
Termo lysplader
Lys dodenko."

Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udestue, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
~)
.)

,

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe§ 50 'f § 66 k?
skyttelseslovens .
,J..
, st . _.

Skov .. og .Nalctli:s~.-:reIsen
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Afgørelsen kan etter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
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havn K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller 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.

Flemming Jørgensen
/srp

Kopi af kendelsen sendes tiI:
I. og Peer Paulsen, Engdraget 7, 6691 Bjert
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F21i03
Deres J.nr. 9-8 aull

Den 21. marts 2003

Ved sknvelse af l7. marts 2003 har kommunen for ejeren, Kai Gustav Hansen, ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre tilbygning på 5,3 m2, til eksisterend~ sommerhus, på matLnr. 8 au Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 36.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

"Facade
vinduesrammer:
Nævnets

farver/materialer

anført:

; brun-sort jordfarve
almuerød."

aff.{orelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte. endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Uncler hensyn heliiI bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, j f. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades op førelse af tilbygning, når der anvencles materialer og farver, som angivet.

e)

Tilladelsen

bortfalder

skyttelseslovens

9

sMremt den ikke er udnyttet

50, j f. § 66, stk. 2.

Skov~og 'Natm·stYTCf).!GOT:il.
'2 II /6j -

J.nr. SN 2001 - I
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inden 3 år, J f. naturbe-

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskelIige 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, medmindre klagemyndigheden bestemmer and~
~:.:.:?'

/

~~.

FIe

Jørgensen
/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Kai Gustav Hansen, Museumsgade 6, s1.. 9800 Hjørring
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgadc 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F33/03
Deres J.nr. 9-8 cl/2

Den 10. april 2003

e

Ved skrivelse af 2. april 2003 har kommunen for ejeren, Alice Corinth, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af udhus på ca. 10m2, på matr.nr. 8
cl Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"lngeil bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

""fag
Væg
Mindre bygningsdele:

farver/materialer

anført:

: Sort
: Sivgrøn
Grøn Umbra."

Nævnets afr,ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggen findes ikke i strid med (on11Lllet med frednll1gsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusomdde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning

i forhold til fredningens

formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør af naturbeskyttC!scslovens ~ 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udhus, når der anvendes materialer og farver,
som angi vel.

•

Tilladelsen

bortf~tlder sMremt den ikke er udnyttet

skyttelseslovens

§ 50. jf. § 66, stk. 2.

!\Cgørelsen kan ener naturbeskyttelseslovens
S"koN}'.tkJ~~dH1.~~liyp~,~q~ævnet

l 1- II /4 - O eJO 2<Z 6 -... ~

J.nr. SN 2001 ~

Akt. nr.

inden 3 ~lr,jf. naturbe-

§ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,

(adr. Frederiksborggade

15,4.,

1360 Køben-

havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
piigældende 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 ande

Isrp

•

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Alice Corinth, Plovmarksvej 18,2605 Brøndby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F30/03
Deres J.nr. 9-4 tz/l

Den 9. april 2003

•

Ved skrivelse af 1. april 2003 har kommunen for ejerne, Jens Åge Andersen,
Tove Møller Melin og Bent Meli';1g, ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre
tilbygning på ca. 5,5 m2 til eksisterende sommerhus på matr.nr. 4 tz Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Præstekrogen
7.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
NaturCredningsnævnet
og er godkendt af dette."

r ansøgningen

•

er om udvendige

"Vecg

farver/materialer

anført:

, : Umbra grøn

Tag
Mllldre bygningsdele.
Nævnets

: Mørkegrå
Lys grMgrøn."

aff{ørelse:

Optøreise af det ansøgte byggeri findes ikke i stnd med formålet med frednlllgsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere
net betydning i forhold til fredningens formål.

at være af underord-

Under hensyn hertil bcstemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. I, j f. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse aftilbygl1lng til sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

e

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet
skyttelseslovens
§ 50, j f. § 66, stk. 2.

Skov., og
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inden 3 år, j f. naturbe-

Amt

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 4J,jf § 86,jf § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
prlgældende 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 a(gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer and
~/...
~~,frJ'

'7'
/~
FI~pl
g Jørgensen
/srp

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Jens Age Andersen, Agervænget 40, 4420 Regstrup
Tove Møller Melin. Nyvej 7,4420 Regstmp
Bent Melin, Nørupvej 16 C, 4420 Regstntp
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RG- f Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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9 MAJ 2003
Journal nr. F40103
Deres J.nr. 9-8 g/3

Den 8. maj 2003

Ved skrivelse af 2. maj 2003 har kommunen for Ladegaard Arkitekter
MAA, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 82 m2 til
eksisterende sommerhus på 160 m2• Dertil nyt skur på 14 m2, alt på matr.nr.
8 g Ordrup by, beliggende Hyrehøjvej 45.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Mindre bygningsdele: Hvide
Tag
Sort
Væg
: Sort."
Nævnets afeøreise:
Op førelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
_

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

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN~01Akt. nr. ~

\zq /4, -O{)~l
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Amt

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

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Ladegaard Arkitekter MAA, Nybrogade 24 A, 1203 København K
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fax 57 61 2216

Journal nr. F51/03
Deres J.nr. 9-4 BC'1

Den 24. juni 2003

Ved skrivelse af 20. juni 2003 har kommunen for ejerne, Michael Metz
Mørch og Pia Elisabeth Mørch, ansøgt om nævnets tilladelse til om- og tilbygning af cksisterende sommerhus, til ialt 145 m2, på matr.nr. 4 bc Ordrup
by, F,lrevejle, beliggende Loenhøjvej 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943, I deklarationens
pkt. V II er b La. anført:
"Ingen byg:ning paa nogcn del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

"Tag
Vægge
\[lt1dre bygnll1gsdele

farver/materialer

anført:

: Sort/grå
: Grøn
: Hvid."

:\fævnets af~ørelse:
Opførelse af dd ansøgte byggeri findes Ikke l strid med formålet med fredningsdeklarationcn
tinglyst den 7. april [943.
Som følge afbyggencts
karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes dct ansøgte endvidere at være af underordnet bdydning
i forhold til fi'edningens formål.
Lnder hensyn hertIl bestemmer nævnets fonnand - i medfor af naturbeskyttelseslovcllS ~ 50, stk. 1, Jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tl1lades 0111- og tilbygning af sommerhuset,
når cler anvendes materialer og brvcr, SOI11 angivet.
•

l

Tilladelsen bortfalder stlfremt den ikke er uclnyttet inden 3 år,jf. naturbeskyttelseslovens
~ 50, J C. ~ 66, stk. 2.

Amt

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmIndre klagemyndigheden bestemme.~:~~y
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Kopi af kendelsen sendes til:
Michael Metz Mørch og Pia Elisabeth Mørch, c/o Ina Metz Mørch, Anyvej
12.3500 Værløse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F32/03
Deres J.nr.

Den 27. juni 2003

Ved skrivelse af31. marts 2003 har kommunen for ejeren, Rakesh Kumar
Jain, ansøgt om nævnets lovliggørelse af et gæstehus på ca. 9,5 m2, opført på
matr.nr. 4 tv Ordrup by, Fårevejle, beliggende Præstekrogen 10.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7. april 1943, med
blandt andet fredningsnævnet som påtaleberettiget. Ifølge deklarationen må
der på grunden kun opføres eet beboelseshus til een familie med udhus e og
en garage.
Ved skrivelse af 14. april 2003 har nævnet sendt sagen til udtalelse i grundejerforeningen Baunen, der ligeledes er påtaleberettiget af deklarationen.
I skrivelse af25. juni 2003 har Baunen v/formand Jesper Wad, udtalt:
"På grundejerforeningens generalforsamling den 7. juni 2003 vedtog man at
acceptere en lovliggørelse af det nævnte ekstra udhus. Generelt er det grundejerforeningens ønske, at de tinglyste servitutter overholdes, men i det aktuelle
tilfælde er der taget hensyn til, at det drejer sig om et lidet påfaldende udhus,
som har stået der "i umindelige tider". Nærmeste nabo er hørt i sagen, og denne er indforstået med beslutningen."
Iansøgningen er om udvendige farver/materia.ler anført:
"Tag
: Sort
Væg
: Svensk rød
Min9re bygningsdele: Hvid."
Nævnets afgørelse:
Opførelsen af gæstehuef findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades lovliggørelse af gæstehuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Rakesh Kumar Jain, Rahbeks Have 22, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Grundejerforeningen Saunen v/Jesper Wad, Ordrup vej 41,4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F54/03
Deres J.nr. 9-4 qæll

Den 7. juli 20Q3

Ved skrivelse af 13. juni 2003 har kommunen for ejeme, B~nte Lis Møller,
Anne :\!larie Buus og Niels Peter Laustrup Møller, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 17 ml til eksisterende sommerhus, således at bebyggelsen herefter ia1t bliver 85,8 ml, på matr.nr. 4 q æ Ordrup
by. Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 24.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen de! af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegnmger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
Det er telefonisk oplyst af kommunen, at tilbygningen,
ligesom huset, vil
bltve belagt med et sort tag, træplademe på vægge bliver malet sorte, mens
vinduer bliver malet hvide.
Nævnets

afeøreIse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet
nl1lgsdeklarationen
tll1g1yst den 7. april 1943.

Som følge ar byggeriets
get sOl11merhusonmide,
net betydning i forhold

med fred-

karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygskønnes det ansøgte endvidere at være af underordtil fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttclses!o\ ens ~ 50, stk. l, j f. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen til ekSisterende sommerhus, når
der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder srlfremt den ikke er udnyttet
c;kyttelses!ovens ~ 50, j f. ~ 66. stI<:.2.

inden 3 år, jf. naturbe-

ACgorelscll kan efter naturbeskyttelseslovens
~ 43,jf. ~ 86,jf. 9 87, stk. l,
pdklages til NatLlrklagenævnet (adr. Frecleriksborggade
15,4.,1360
Køben-

Amt

havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer al~~:r"""':"'----
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•
Kopi af kendelsen sencles til:
Bente Lis Møller og NIels Peter Laustrup Møller, Hartmannsvej 17, 1,2900 Hellerup
Anne Marie Buus, Hartmannsvej 17, st., 2900 Hellerup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik FrancIsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F53/03
Deres J.nr. 8-10 DB/2

Den 3. juli 2003

Ved skrivelse af JO. juni 1003 har kommunen
for ejeren, Hans-Erik Nielsen,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus på iaH 27
m2, på matr.nr. lO db Veddinge by, Fårevej le, beliggende Ringbakken 5.
Det eksisterende sommerhus på ejendommen
er på 53,2 m2,
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen hygning paa nogen de! ::l f "Næsgaardens"
]0rder man opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfrednin~snævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen
"Tag:

er om udvendige

farver/materialer

anført:

Sort eternittag."

~ævnets

afe-orelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes Ikke I striJ med formålet med fredIlmgsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusomr~lde.
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet hetydning i torhold til fredningens formål.
Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I. jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af carport med udhus, når der anvendes materialer
og farver, som angivet.
Ti Iladelsen bortfalder
skyttclseslovcns

s~lfremt den ikke er udnyttet

inden 3 ar, j f. naturbe-

~ 50. jf. § 66. stk. 2.

A fgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ -+3, j f. § 86, j f. § 87, stk. l,
påklages td Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og

organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgi ves skri ftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virk!1ing for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer and...;,e,3;'::.t
"-::::o~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Hans-Erik Nielsen, Tomsgårdsvej 93,2. th., 2400 København NV
Danmarks Naturfrednlllgsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejlow, Nyvangsvej la, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F59103
Deres J.nr. 9-8 COI]

•

Den 21. august 2003

Ved skrivelse af23. juli 2003 har kommunen for ejeren, Jette Signe Jensen,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med redskabsrum på ca.
31 111" på matr.m. 8 co Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 9.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pk1. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."

r ansøgningen

e

er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
: Sort tagpap
Facade: Sort eller Okker."
~ævnets afeorelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med tredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusomradc, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydnll1g l forhold til fredningens formal.
L; mier

hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- cll der tillades opforclse af carporten med redskabsrum, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens ~ 50, Jf. ~ 66, stk. 2.
Algørelsen kan eftcr naturbeskyttelseslovens ~ ..J.3,jf. ~ 8G,jf. ~ 87, stk. 1,
pakl<lgcs ttl Naturklagenæ\'net (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Københ(\\'\1 K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og

organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgi ves skri ftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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•
Kopi af kendelsen sendes til:
Jette Signe Jensen, Torvevangen 34, 4550 Asnæs
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej la, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F62/03
Deres J.nr. 9-4 ZG/2

Den 1. september 2003

,e

Ved skrivelse af 7. august 2003 har kommunen for ejerne, Randi og Knut
Berge. ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse afudhus på 12,30 m2 på
matr.nr. 4 zg Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røglevej 13.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1043. r deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Vægge: Transparent gul/brun (tyn'etræsfarve,
Tag
: Sort tjærepap
Vinduer og døre: Transparent sort."

lig eksisterende hytte)

Nævnets af~ørelse:
Opforelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i fOrllOlJ til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formcmd - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l. j f forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at cler tIllades op førelse af udhuset, når der anvendes materialer og farver,
SOI11 angivet.

•

Ti Iladelsen bortfalder s<.liremtclen 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) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges ti-isten til den følgende hverdag.
Klage indgives skrittligt til Fredningsnævnet.
Ti lladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer a!JJ~~'

/srp

KopI af kendelsen sendes til:
Randi og Knut Bcrge, Kochsvej 4, OI, tv., 1821 Frederiksberg C
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur,& Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Ncevnsmedlem Enk Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Dragsholm kommune
Radhusvej 75
-J.5-J.O F~lrevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F66/03
Deres J nr. 9-4 TU/!

Den 3. september 2003

•

Ved -skrivelse af27. august 2003 har kommunen for ejeren, Sonja 0gaard
Petersen, ansøgt om nævnets tilladelse til udvidelse af eksisterende sommerhus pa matr.nr. 4 tu Ordrup by, Fårevejle, beliggende Præstekrogen 8.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fi-edning tinglyst den 7. april
1943. [ deklarationcns pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forindcn bygningstegnmger med angivelse af udvendige [arver har været forelagt
'\i~lturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Det fremgår af ansøgningen, at der samtidig med udvidelse af sommerhuset
sker ombygning af huset samt nednvning af en overdækket terrasse på 14
11l~ Det eksisterende
sommerhus er P~l55 ml og udbygningen er på 51 ml,
salcdes at den samlede bebyggelse herefter bliver på 106 ml. Tilbygningen
\ II fremstå i samme materialer som eksisterende hus. Taget belægges med
sort tagpap. Husets brede facade bliver sort og vinduerne males hvide.

•

~ævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke l strid med fonnalet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
SOIl1 følge afbyggenets
karakter og ejendommens heliggenhed i et udbygget sommerhusomrade, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydnmg i forhold til frednlllgens formål.
L Ilder hensyn hert! I bestemmer nævnets fonnand - i medfør af nåturbeskytlclseslovens § 50, stk 1. jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- ~IlJer tillades ucl\ Ideise af eksisterende sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angIvet.

•

Tilladelsen bortfalder sMi'emt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe~l\vttelseslovens ~ 50, jf. ~ 6(), stk. 2.

Sk ov- og l'JåturÆst relsen
J.nr. SN 2001 -1,211
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l\fgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagcti-isten 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 klagemyndigheden bestemmer ana.eI:;::::",
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•

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Sonja 0gaard Petersen, Folvangsvej 3,4540 Hlrevejle
Danmarks NaturfrednIngsforening, Masnedøgacle 20,2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejlow, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F70103
Deres J.nr. 9-4 KJ(, l

Den 10. september

•

Ved skrivelse af 8. september 2003 har kommunen for ejeren, Frede Risegaard Jensen, ansøgt om nævnets ti lIadelse til op førelse af udestue på ca. 23,5
m2 til eksisterende sommerhus på matr.nr. 4 kk Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 10.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. [ deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygmng paa nogen del af "NæsgaarJens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."

I ansøgnmgen

er om udvendige

"Tag
Væg
•

farver/materialer

anført:

: Rød
: Skiferbla

Døre og vinduer:

H\ Ide."

Nævnets af~orelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes Ikke i strid med fonn<.ilet med frednmgsdeklarationen
tinglyst den 7. april [943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sOl11l11erhusomrade, skønnes det ansøgte endVIdere at være af underordnet betydning i forhold ti l fredningens formål.
Under hensyn herti l bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l, j f. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der ti llades op førelse af udestue, når der anvendes materialer og farver,
SOI11

•

angi vet.

Tilladelsen

bortfalder

s<1!remt den ikke er udnyttet

§ 50. j f. ~ 66, stk. 2.

skytwlseslovens

Slrov- og Nit
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inden 3 år, jf. naturbe-
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
~ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skrittligt til Fredningsnævnet.
Ti Iladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende
mindre klagemyndigheden

virkning

for den påklagede

afgørelse,

med-

bestem~
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•
Kopi af kendelsen sendes til:
Frede Risegaard Jensen, Hasselvej

13, Kirkebyen,

4540 Fårevejle

Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade
53,2100 København

ø

ø

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem
Erik Frandsen, Åsevangsvej
52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem
RolfDejløw,
Nyvangsvej
10. 0rslev, 4100 Ringsted
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•

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
R,idhuset, R,ldhusvcj 75

Amt

4540 Fårevejle
Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F69/03
Deres J.nr. 9-4 MY'I

Den 10. september

•

Ved skrivelse af 8. september 2003 har kommunen for ejerne, Lone Anker
Hansen og Kurt Ame K. Hansen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse
af tilbygning på ca. 9m2 til eksisterende sommerhus på matr.nr. 4 my Ordrup by, Fårevejle, beliggende Cikorievej 11.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning t1l1glyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jordc:r maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
t·

I ansøgningen

•

er om udvendige

" Facade
Tag
Mindre bygningsdele:
Nævnets

farver/materialer

anført:

: Rød
: Sort tagpap
Hvide."

afp,ørelse:

Opfarelse af det ansøgte byggen findes ikke i stnd med fonnalet med fredningsclcklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som falge afbyggeriets
karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusomnide,
skønnes det ansøgte endVIdere at være af underordnet betydning i forholJ til fredningens formål.
Under hensyn hel1i I bestemmcr

nævnets

fonmll1d -

l

medfør af naturbeskyt-

tclseslovens ~ 50, stk. I, j f. forretmngsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tIllades opførelse af tilbygningen, ntir der anvendes materialer og
t~lITer, som angivet.
•

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttct
skyttelseslovens
~ 50. J f. ~ 66, stk. 2.

Skov- og Naturst~reIsen '..,J.nr. SN 2001 ~
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43,jf § 86,jf § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4.,1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er .:\.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 ma ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndighcden bestemmer anl~t:;;;;~1
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•
Kopi af kendelscn sencles ti I:
Lone Anker Hansen og Kurt Ame K. Hansen, Kongebakken 60, 51.111., 4000 RosKilde
Danmarks Naturfreclnll1gsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen. Hantlclsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt. Natur & Nliljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmecllem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmed1em Rolf Dejlow, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

Udskriftens rj.Q ti9;e bekræftes. .
Dommeren i'j'n
,ed, ,aten\
C\ . O)
, .
. lA..-'\C'51_
J
. Sdr:1j Panton
~
t

oass.

C)!

--

•

"

I

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

•

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset. Rådhusvej 75
4540 F<.lrevejle

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F73/03
Deres J.nr. 9-4 qo/2

Den 11. september

Ved skrivelse af9. september 2003 har kommunen for ejeren. Mogens Hansen. ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en garage på ca. 50 m2 på
matr.nr. 4 "lo Ordrup by, Fårevejle, beliggende Birkeberg 6.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. vn er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
"der ma på hver grund kun anbringes
udhuse og en garage".

•

r ansøgningen

er om udvendige

"V,:cgge
Tag
Vll1duer og port

eet beboelseshus

farver/materialer

til een familie med

anført:

: Lærketræ der males svensk rød
: Røde vingetegl
: Hvide."

Telefonisk har kommunen v/Marianne Foglmann oplyst, at den ifølge den
ti Isendte situationsplan samt BBR angivne gI. garage, aldrig har været brugt
som garage, kun som udhus.
Nævnets

afeøreise:

Det lægges til grund, at der p<.lejendommen udover garagen nu er et sommerhus og et udhus (i BBR urigtigt benævnt garage).
Opforelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fon11C:1letmed fredningsdeklaratlOnen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens·formål.

2003

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der ti lIades opforelse af en garage, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens ~ 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43. j f. § 86, j f. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Københåvn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer
Ol~~~
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•
Kopi af kendelsen sendes til:
Mogens Hansen, Rolighedsvej 1,4450 Jyderup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Asevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dej løw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Rc.ldhuset, Rådhusvej 75
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Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. Fn/O]
Deres J.m. 9-4 DF1I

Den ll. september 2003

e

Ved sknvelse af 8. september 2003 har kommunen for ejeren, Jytte Agnete
Skytte, ansøgt om nævnets tilladelse til op førelse af redskabshus på 12 m2
på matr.nr. 4 dfOrdrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 40.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstcgninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."

"der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til een familie med
udhuse og en garage".

e

[

ansøgningen er om udvendige farver/materialer

"Ydervægge
Tagdækning
Døre og Vinduer:

anført:

TræbekJædning der males sort
Sorte decra metalplader
Sort/brun."

Nævnets af~ørelse:

•

Det lægges til grund, at der på ejendommen foruden redskabshuset alene er
opført et sommerhus.
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med form~tlet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusomr(tde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betyclning i forhold til freclningens formål.

Skov~ og Natursty:r;e'IRprt
!.;<
00 Cl:;'

J,nr. 8N 2001 -

Akt. nr.

(00

Il{j.

Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af,naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. I, jf. fOITetningsordenen for Fredningsnævn ~ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse afredskabshuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens ~ 50, j f. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. ~ 86, jf. ~ 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
p<lgældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skri ftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer and:.:e;:t.~7""/
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Kopi af kendelsen sendes til:
Jytte Agnete Skytte, 0sterbrogadc 30, 2. th., 2100 København 0
Danmarks Naturfrednlllgsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2190 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem ~rik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmed1cm Rolf Dejlow, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Dragsholm Kommune
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..j.540 Fårevejle

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 612216

Joumal nr. F76/0J
Deres J.nr. 9-4 SV/l

Den 19. september

Ved skrivelse af 17. september 2003 har kommunen for ejerne, Ann von der
Rccke Søgaard Jensen og Leif Ulrich Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af tilbygning på 49m2 til eksisterende sommerhus på 53m2 på
matr.nr. 4 sv Ordrup by, Fårevejle. beliggende Døvnældevej 3.
Ej endommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af"Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
[ ansøgningen

er om udvendige

"Ydervægge
Vinduer og døre
Tag

farver/materialer

anført:

: lmprægneringsgrøn
: Lysebnmc
. Brun

Bærende elementer:

Sort/mørkebrun."

Nævnets afr,ørelse:
Opførelse

af det ansøgte byggeri

findes ikke i strid med formalet med fred-

ningsdeklarationen
tll1glyst den 7. april 1943.
Som følge af byggerIets karakter og ejendommens
beliggenhed i et udbygget som01erhusomrade.
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning

i forhold til fredningens

formål.

under hensyn herti l bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I. J f. fOlTetningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
_ at der tillades opførelse aftilnygningen,
når der anvendes materialer og

•

fan'er, som angivet.
Tilladelsen

bOlifalder såfremt den ikke er udnyttet

§ 50, j f. § 66, stk. 2.

skyttelseslovens

Skov- og Naturst:yrA1Rp.11
J.nr. SN2001-!2.11
Akl. III.
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~

inden 3 år, jf. naturbe-

2003

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet~. -:_~"?
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ann von der Recke Sogaard Jensen og Leif Ulrich Jesen, Hedeparken 101,
2. th., Tf50 Ballentp
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
.-
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F80/03
Deres J.nr. 9-4 DZ/I

Den 8. oktober 2003

Ved skrivelse af7. oktober 2003 har kommunen for ejeren, Annelise Forsberg, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af garage/udhus på ca. 57 m2
på matr.nr. 4 dz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Birkeberg 14.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af"Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag:
Teglrød beton tagsten
Facader
Umbragrøn
Mindre bygningsdele: Umbra Grøn."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af garage/udhus, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, j f. § 66, stk. 2.

Skov- og Natm'styrelsen.
/;l!;jt, -I'bO~

J.nr. SN 2001 Akt. nr. Ib
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet·

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Ingelise Forsberg, Lindholmsvej 38,2700 Brønshøj
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F84/03
Deres J.nr. 9-4 ZB/2

Den 21. oktober 2003

Ved skrivelse af 15. oktober 2003 har kommunen for ejerne, Kirsten Wibe
Tejlmann og Steen Tejlmann, ansøgt om nævnets tilladelse til renovering og
udbygning af carport samt skur til ialt ca. 55 m2, på matr.nr. 4 zb Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Røglevej 17.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag: Sorte stålplader
Facade og mindre bygningsdele: Trykimprægneringsgrøn."
Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdek larationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades renovering og udbygning af carporten samt skuret, når der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskytteJseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

tIt,

12-H/Y
\06·

-0002..

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adI. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København 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, medmindre klagemyndiglleden bestemmer andet. ,.~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Kirsten Wibe Tcjlmann og Steen Tejlmann, Folehaven 91, sUv., 2500 Valby
Danmarks Naturfredningsfqrening, Masnedøgadc 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Tlf. 5761 2266
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Journal nf. F83/03
Deres J.nr. 9-4 rs/l

Den 21. oktober 2003

ti

Ved skrivelse af 15. oktober 2003 har kommunen for ejeren, Kaj Torkild
Christensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af garage/udhus på
ca. 57 m2 på matr.nr. 4 rs Ordmp by, Fårevejle, beliggende Birkeberg 12.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer

anført:

"Tag:
Teglrød betontagsten
Facader:
Umbragrøn
Mindre bygningsdele: Umbragrøn. "
Nævnets afr,ørelsc:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn herti Ibestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,.i f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af garage/udhus, T!årder anvencles materialer og
farver, som angivet.

e)

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er uclnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50,.i f. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43, jf. ~ 86, jf. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
TilIadelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagecle afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer a~~~~t>;?'7
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Kopi af kendelsen sendes til:
Kaj Torkild Christensen, Stenhøjgårdsvej 40, 3460 Birkerød
Danmarks Naturfredllingsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmecllem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dej løw, Nyvangsvej la, 0rslev, 4100 Ringsted
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Annelise Forsberg
Lindholmsvej 38
2700 Brønshøj
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Journal nr. F80/03
Deres J.nr.

Den 21. oktober 2003

Ved skrivelse af 8. oktober 2003 tillod nævnet, foranlediget af ansøgning fra
Dragsholm kommune på Deres vegne, opførelse af en garage/udhus på Deres
ejendom matr.nr. 4 dz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Birkeberg 14.
Dragsholm kommune har nu med~clt, at ansøgningen retteligt angår ejendommen matr.nr. 4 as Ordrup by, Fårevejle, beliggende Birkeberg 12.
Nævnets afgørelse af 8. oktober 2003 må derfor anses som en nullitet, der
herved ophæves.
Genpart af nærværende skrivelse tilsendes de myndigheder og personer som
modtog afgørelsen af 8. oktober 2003.
På nævnets vegne undskyldes den skete ulejlighed.
Med venlig hilse~
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

- 4 \ .... 2003
Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F85/03
Deres J.nr. 9-4 O/l

Den 3. november 2003

Ved skrivelse af 23, oktober 2003 har kommunen for ejeren, Lasse Dennis
Gleitze Lunderskov, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftiIbygning
på ca. 16 m2 til eksisterende sommerhus på matr.nr. 4 o Ordmp by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 128.
Det ii"emgår af tilsendt tegningsmateriale, at ejendommen er beliggende i
første række mod Sejrø bugt, men at tilbygningen opføres landværts eksisterende bebyggelse.
Ejendommen er omfattet ,af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt: VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

er om udvendige farver/materialer

"Tag:
V ægge:
Vinduer/døre:

Sort
Marehalm
Umbra grøn."

anført:

Nævnets af~ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7, april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvid~re at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttclseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angi vel.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15,4.,1360 København K) afbI.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klageftisten 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 klagemyndigheden bestemmer anqeL.- ..'~"'·
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Kopi af kendelsen sendes til:
Lasse D. Gleitze Lunderskov, Bøgevej 7, 1., 2900 Hellerup
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik! Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ring$ted
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Tlf. 5761 2266
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Journal nr. F89103
Deres lnr. 9-4 Ip/3

Den 19. november 2003

•
I·'

Ved skrivelser af30. oktober 2003 og 5. november 2003 har kommunen for
ejeren, Jan Gebhard Ørsted, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et
nyt sommerhus på 65 m2 på matr.nr. 4 lp Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Valmuevej 14.
Samtidig ansøges om delvis nedrivning af eksisterende sommerhus således
at det udgør 27,9 012 og ændres til et gæstehus. Det er ikke oplyst, om det
eksisterende sommerhuskøkken bibcholdes
Kommuncn har i en supplerende skrivelse af ll. novembcr 2003 oplyst, at
det eksisterende sommerhus nedrivcs og gøres til gæstehus, d.v.s. en bygning uden køkken.
Det fremgår af det fremsendte tegningsmateriale at der udover ovennævnte
bebyggelse, er ct skur på ejendommen på 8 m2, henstående langs ejendommens sydskel.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegningcr med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
J deklarationen er yderligere anført, at der på hver grund kun må anbringes
eet beboelseshus til een familie med udhuse og en garage.
Der fremgår følgende af det tilsendte materiale om farver på bebyggelscn på
ejendommen:
"Stem, remme, vindskeder, underbrædder,
træstolper, køkkenkamap samt døre og vinduer
Betontagsten
Udvendig vægbeklædning (træ)

Hvide
Antracitgrå
Trykimprægneret."

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - 1).1t / ~ ~ (JDOA
Akt. nr.
-7 Bit:-
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Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte sommerhus på 65 m2 findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
l medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillades derfor opførelse af
sommerhuset i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelser, når huset får farver som ovenfor anført.
Med hensyn til bibeholdelse af det tidligere sommerhus som gæstehus kan
dette tillades, når der ikke er køkkenfaciliteter i huset.
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) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørel
mindr klagemyndigheden bestemmer aI}.det.,~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Jan Gebhard Ørsted, Mørkhøjvej 142,2. D., 2730 Herlev
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Næsgårdens Grundejerforening v/Niels Peder Hansen, Ellegårdsparken 29,3520 Farum
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
-Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F l 00/03
Deres J.nr. 9-4 ZRJ2

Den 23. december 2003

Ved skrivelse af 18. december 2003 har kommunen for ejerne, Dorrit DallHansen og Claus Dall-Hansen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
sommerhus på matr.nr. 4 zr Ordmp by, Fårevejle, beliggende Næsvej l A.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Betontagsten, rød
Ydervægge
: Profilbrædder, trykimpræg./sibirisk
Døre og vinduer: Hvide."

lærk

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens fomlål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stI<. 1,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der ti Hades op førelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

,_

I,

I,.e-"

o.,

00

I.

"

UD

,

o

l2Jl/Lf

--0002.
,..))1

,

'I

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København 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 påkl~de afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.--::':-;:-.?
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Kopi af kendelsen sendes til:
Dorrit og Claus Dall-Hansen, Kastanie Alle 4, Nøddebo, 3480 Fredensborg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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O~73.00
Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540-Fårevejle

Amt

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F2/04
Deres lur. 9-8 CO/2

Den 20. januar 2004

Ved skrivelse af 13. januar 2004 har kommunen for ejerne, Jette Signe Jensen og Allan Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af ca. 49 m2
carport/udhus på matr.nr. 8 co Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre
9.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Sort tagpap
Vægge
: Gul okker eller
Vindueskarm- og rammer: Hvide."

SOli

Nævnets afgørelse:
Indledningsvis bemærkes, at nævnet den 21. august 2003 under F59/03 har
tilladt udførelse af et andet projekt med carport og redskabsrum på ejendommen. Denne tilladelse tilbagekaldes herved.
Opførelse af det nu ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med
fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af carporten/udhuset, når der anvendes materialer
og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, j f. § 86, j f. § 87, stk. l,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben~_aY!l.K)
_~f~l.a. ansøg~!~n1_~jeren og JorskeJlige my:nqigheder, foreningeLog
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, medmindre klagemyndigheden bestemmer/'!nd~~~?
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Kopi af kendelsen sendes til:
Jette og Allan Jensen, Lang Agre 9, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

•

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. FG/04
Deres J.nr. 9-4 XS/2

Den 6. februar 2004

•

Ved skrivelse af2, februar 2004 har kommunen for ejeren, Carl Viggo
Funch Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et anneks på 21
m2 samt et drivhus på 7 m2, hvorefter det bebyggede areal ialt udgør 110 m2
på matr.nr. 4 xs Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næstoften 24.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. IdeIdarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardcns" .Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Vægge: SOli bræddebeklædning
Vinduer: Hvide
Tag
: Sort Skifertagpap."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fomlålct med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens fonnål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør afnaturbeskyttclseslovens § 50, stk. 1,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af annekset og drivhuset, når der anvendes materialcr og farver, som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, j r. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) 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 fi"isten 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 an~~7

/srp

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Carl Viggo Funch Jensen, Mortornsvej 11,2. th., 2800 Kgs. Lyngby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og NaturstyreJsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
41 00 Ringsted

Amt

Tlf. 57 61 2266
Fax 5761 22 16

Journal nr. F7/*04
Deres J.nr. 9-4 SV/2

Den 6. februar 2004

•

Ved skrivelse a[2. februar 2004 har kommunen for ejeme, Ann von der
Recke Søgaard Jensen og LeifUlrih Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til
opførelse af tilbygning på 47 m2 til sommerhus på 53 m2 på matr.nr. 4 sv
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. ] deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
J ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført, er det vil blive som
på eksisterende hus:
"Ydervægge
Vinduer/døre
Tag
Bærende elementer:

(.

: Imprægneringsgrøn
: Lysebrun
: Brun
Sort/Mørkebrun."

Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
SOI11 følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse aftilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
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Nævnets tilladelse til tilbygning af 19. september 2003, F76/03 tilbagekal, ., . ~- ·de·s-sal11~idig:;~"
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 86,jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer a.n:;~d:;.~'Ø'"
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ann von der Recke Søgaard Jensen og Leif Ulrich Jensen, Hedeparken 101,
2. th., 2750 Ballerup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2 l 00 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Dommeren ~i
den
...... S~
anto~~

~t> 6/2 &i

oass.

-

',"

"

~VKNl,~!~IJI11'JL"

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F 10/04
Deres J.nr. 9-4 OF/1

Den 17. februar 2004

e)

Ved skrivc1se af 4. februar 2004 har kommunen for ejeren, TbFlemming Løwert, ansøgt om nævnets godkendelse af opførelse af sommerhus med diverse tilbygninger på matr.nr. 4 ofOrdrup by, Fårevejle, Følfodsvej 2.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Det fremgår af det fremsendte tegningsmateriale med beskrivelser, at ejendommen er opført først i årene 1957-1959 og derpå i begyndelsen af
1990'erne, således at huset idag udgør et grundareal på knapt 100 m2•
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fomlålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens fomlål.
Under hensyn hertil godkender nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- sommerhuset i overensstemmelse med de tilsendte tegninger og beskrivelser.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefi-isten 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.minqre k! ageIT)yndighegen besJemJI1e~~J1~
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ib Flemming Løwert, Følfodsvej 2, 4540 Fårevejle.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Købenllavn ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Dommeren:
st~ , den
'.... ~.on· an
'I

\112.c1

oass.

.

ø

(s;~(O ~ l\'\~JN~' JiU

,l

RE&.Nl (/

Fredningsnæv~rrorvestsjællands Amt

.J}

Dragsholm Kommune
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Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
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Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F14/04
Deres J.nr. 9-4 MTI2

Den 2. marts 2004

e

Ved skrivelse af24. februar 2004 har kommunen for ejeren, Rene Kjeld
Matthc, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på ca. 20 m2
til eksisterende sommerhus på ca. 56 m2, på matr.nr. 4 mt Ordrup by, Fårevejle, beliggende Cikorievej 3. Det eksisterende anneks på ejendommen
ændres tiIudhus.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Sort
Facade : Grøn Umbra
Vinduer: Svenskrød."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fomumd - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stle l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse aftilbygningen samt ændring af annekset til udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro 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
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjernrneside www.nkn.dk
Gehyret tilbagebetales, hvis De får h~~~~~is

medhold i Deres klage .

.P;'" /;,,-;~/

•
Kopi afkendelsen sendes til:
Rene Kjeld Matthe, Cikorievej 3, Ordrup, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
R~ldhusct, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

TIt. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F29!04
Deres J.nr. 9-4 IM!l

Den 1. april 2004

Ved skrivelse af30. marts 2004 har kommunen for ejerne, Dorthe Susanne
Larsen og Rasmus Rasmussen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
udhus på 17,50 m2 på matr.nr. 4 im Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 26.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Vægge
Tag
Mindre bygningsdele

: SOlie
: Sorte
: Hvide."

Nævnets afp,ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør afnaturbeskytteJseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udhuset, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.

SN 2001

Akt.

nr. (l8

-12\\/4-0002..
Bil.

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

r/, o-c

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, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløher en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eUer--geJ;wismedhold i Deres klage .
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Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes tiI:
Dorthe Susanne Larsen og Rasmus Rasmussen, Bredengen 12, Svogerslev, 4000 Roskilde
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
N,cvnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej B
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rfldhuset, Rådhusvqj 75
4540 Fårevej le

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F28/04
Deres J.nr. 9-4 XVI]

Den 6. april 2004

Ved skrivelse af26. marts 2004 har kommunen for ejeren, Thyge Mejlvang
Pedersen, ansøgt om nævnets tilladelse til at eksisterende udhus ændres til
værelse, ca. 6m2, den overdækkede terrasse omdannes til opvamlet udestue,
ca. l G m2, hvorved beboelse herefter udgør ialt 104 m2 samt at der sker opførelse afnyt udhus på 13,5 m2, alt på matr.nr. 4 xv Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej l B.
Ejendommen er om i'attet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
J 943. 1 deklarationens
pkt. VlT er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturi'redningsnævnet
og er godkendt af dette."
l ansøgningen

farver/materialer

anført:

gncstørv

"Tag
Træværk
Nævnets

er om udvendige

lysebrun. "
afp,ørelsc:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til freciningens formål.
Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der ti !lades ombygning af udhuset til værelse, at den overdækkede terrasse omdannes til udestue samt at der sker opførelse afnyt udhus, når der
anvendes materialer og farver, som angivet.

e

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001
Akt.

nr.II q

Q/2.ll/lf - 0002..

.~

Bil.

Amt

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

_Afgøx~l~eI1 ka,n efte.r l1<;lturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jL§ 87,_stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af hla. 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,
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
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ~vis
/

medhold i Deres klage.
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ørgensen

Kopi af kendelsen scndes til:
Thyge Mejlvang Pedersen, Eremitageparken 111, 2800 Kgs. Lyngby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0 Udskriftens rig~iGhJd bekræftes.
Vcstsjællands Am.t, Natur & Miljø, Alleen? 5,4180 Sorø
Dommeren~1
den
Nævnsmedlem Enk Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
~
an~~h~
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
oass.
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Holscher Arkitekter A/S
Nils Holscher
Vermundsgade 40 A
2100 København ø
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Skov- og Naturstyrels8L1
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 2216

Journal nr. 1'94/03
Deres J.nr.

Den 19. april 2004
Ved skrivelse af 10. marts 2004 har arkitektfirmaet på vegne ejerne, Kirsten
og Søren Engel, ansøgt om godkendelse af endeligt projekt om opførelse af
nyt sommerhus på matr.nr. 8 ar Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej
80.
Nævnet har tidligere behandlet ansøgning af 15. november 2003 og senere
om opførelse af sommerhuset og der har været afholdt nævnsmøde på ejendommen den 26. februar 2004 med deltagelse af ejerne med arkitekt og repræsentanter fra Vestsjællands Amt, Danmarks Naturfredningsforenings 10k,tlkomite og Grundejerforcningen for Kårup Skov og Ordntp Næs.
Det fremgår af det tidligere tilsendte materiale og den nu tilsendte plan og
snit med beskrivelser af det endelige projekt, at det ansøgte sommerhus er
på 220 m2 og skal træcle i stedet for et ældre sommerhus der nedrives, bortset ha en garage. Husets taghældning vil blive knapt 30° og taget vil blive
pålagt tagpap der begrønnes med græs med videre, lig materialer fra Næsset.
Huset vil fåjordfarver og glasarealerne udføres i ikke spejlende glas og dertil store tagudhæng.
Af beskrivelsen af det endelige projekt fremgår, at det i forhold til det oprindeligt ansøgte placeres I Yz - 2 meter længere mod øst, husets gulvkote sænkes med 1,2 meter og terrænet foran huset bearbejdes så bakkens profil
fortsa:~tternaturligt op foran huset og dermed minimerer facadehøjden mod
Na~sset. Tagryggen på det nye byggeri vil herved komme meget tæt på tagryggen for eksisterende hus.
Ejendommen er omf~lttet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943 med nævnet som påtaleberettiget. [følge deklarationens VII må ingen
bygning på nogen del af Næsgaardens Jorder opføres forinden bygningsteg11 inger med angivelse af udvendige [arver har været forelagt nævnet og er
godkendt af dette.
Uden særlig tilladelse må ingen bygning have mere end l etage fontden
kælder. På hver grund må der kun anbringes cet beboelseshus til een familie
med udhuse og en garage.
Ocr er endvidere blandt andet bestemmelser om hegn og at der på arealerne
ikke må ,mbringes noget som efter nævnets skøn kan virke skæmmende.

;2.:;0 I - I (J\ ( "-(-.J:J:) I

Under deklarationen s III er om areal C anført, at det ikke må udstykkes i
mcre end 6 omtrent lige store grunde. Areal C omfatter ejendommen i nærværende sag, matr.nr. 8 ar og naboejendommcne 8 as, 8 at, 4 fv og 4 gm
samt det ubebyggede areal, matr.nr. 8 ag, nærmcst Næbbet.
Endvidere er nævnt i deklarationcns fIl, at bygningeme skal lægges i arealets sydlige del og ikke mere end 28 meter fhl skellet mod de allerede udstykkede grunde. Den nordøstlige halvdel af arealet må ikke beplantes. Den
ovcr arealet førende vej forlægges langs skellet mod de tidligere udstykkede
grunde. Der er endvidere bcstemmelse om en sti.
Ifølge luftfotos fra Vestsjællands Amt var vej forlægningen ikke udført i
1945, men udført iføl~e luftfoto fra 21. august 1959. De i deklarationen
nævnte 28 meter anses at skulle regnes i nordvestlig retning fra skellet til
den syd for vejen beliggcnde ejendom, matr.nr. 8 ao.

•

Det er konstateret, at 28 meter linicn kun overholdes af den nuværende bebyggelse på matr.nr. 8 ar samt bebyggelsen på matr.nr. 4 fv, mcns bcbyggelserne på matr.nr.erne 8 as, 8 at og 4 gm overskrider linien og er placeret
nordligere.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har i udtalelse af 18. december 2003, sagens bilag 15, intet haft at bemærke til sommerhusets udfonnning og placering og amtets rcpncsentant under nævnsmødct den 26. februar 2004 har
fundet, at det ansøgte hus er tilstræbt indplaceret i landskabet. Han har kunnet tiltræde dispensation af nævnet til den ansøgte placering under hensyn
ti I, at kun en af de øvrige bebyggeleser i område C overholdcr den tinglyste
28 mcter linie, jfr. herved amtets udtalelse med underbilag af 22. januar
2004, sagens bilag 18 med 18a-18h.
Dragsholm kommune har ikke flll1det grundlag for at regulere på husets størrclse, mcn har anbefalet en alternativ placering af huset, af arkitekten benævnt forslag B, der opfylder deklarationens bestemmelser, under forud sætnll1g af at alle afstand s- og højdekrav i henhold til BR-S 98 bliver overholdt,
jfr. sagens bilag 25.
Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant har på nævnsmødet den
26. februar 2004 og i skrive/se modtaget den 30. marts 2004, sagens bilag
26, fundet det ansøgte byggeri for uacceptabelt, både i sin udfonnning og
placering. Det er især den store sammenhængende glasfacade på 24 meter
ud mod Næbbet, der ikke kan accepteres.
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs har været repræsenteret på nævnets møde den 26. februar 2004 samt har afgivet flere skriftlige
indlæg: Den 7. december 2003, den 23. februar 2004 og den 30. marts 2004,
sagens bilag 11, 19 og 27.
Af sidstnævnte indlæg fremgår, at bestyrelsen for grundejerforeningen har
aillo/dt ekstraordinært møde og herefter meddeler fredningsnævnet,
" - at grundejerforeningen ikke kan anbefale, at der gives dispensation til
placering af byggeriet uden for den i deklarationen af 7. april 1943 fastlagte byggelinie.
- at byggeriet i støn-elses- og beliggenhedsmæssige forhold tilpasses de
givne muligheder indenfor det afgrænsede område, som eksempelvis anskueliggjort på en vedlagt skitse

- at al terrænregulering, telTasser mv. skal ligge inden for det byggefelt, der
hermed etableres
- at grundejerforeningen ikke finder, at den faktiske placering af de øvrige
bebyggelser på nabogmndene kan være præjudicerende for den ansøgte
beliggenhed" .
Grundejerforeningen er af den opfattelse, at der kan opføres en bebyggelse
af den ønskede størrelse, tilpasset landskabet, inden for de 28 meter. og vi
ser derfor ingen grund til at lægge bebyggelsen uden for og langt fra den tilladte byggezone. ..o.oo..o"o o..o
.
Grundejerforeningen har endvidere ikke fundet det holdbart at dispensere til
det ansøgte byggeri udfJ-aen lighedsgrundsætning og i den forbindelse anført, <:ltdet foreliggende sagsmateriale hos Vestsjællands Amt, Dragsholm
kommune og Fredningsnævnet ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt
der er dispenseret ti I opførelse af sommerhusene på matr.nr. 8 as og 8 at. Såfremt der fra myndighedernes side skulle være tale om en mangelfuld sagsbehandling, finder grundejerioreningen ikke det kan være præjudicerende
for den ansøgte beliggenhed.
Grundejerforeningen har afsluttende gjort opmærksom på, at den 28 meter
linie, der er indtegnet på arkitektens situationsplan af 9. marts 2004, er beregnet fra skellet mod Næsvej og ikke som deklarationen fastlægger fra
skellet mod de syd for liggende gmndeo Foreningen vil dog være indstillet
på at acceptere, at byggelinien på de 28 meter måles fra skellet mod Næsvej.
Nævnets af~ørelse:
Nævnet finder, at dcn ansøgte placering i det endelige projekt for bebyggelsen, der imødekommer nævnets forslag under mødet den 26. februar 2004, er
bedre end en placering i den nordlige del af 28 meter zonen. En placering i den
sydlige del af28 mcter zonen, finder nævnet vanskelig at fastholde overfor ansøgeren, under hensyn til den faktiske placering af de øvrige bebyggelser i omrrldet, deklarationens område C.
Nævnet finder endvidere den valgte placering og udformningen afhuset i
f~lrverog materialer som ovenfor beskrevet acceptabel og mindre dominerende set af vandrere ad Næsvejen, stien nord for ejendommen og set fra
Næbbet, end en placering af huset, benævnt som forslag B og C i arkitektens
skitseforsalg.
N,evnet dispenserer derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.l,
til opførelse af et sommerhus af nævnte størrelse og udformning som forelagt af arkitekt Nils Holscher på ejernes vegne i det endelige projekt af8/l0.
marts 2004, sagens bilag 23.
Tilladelsen bortfalder
narurbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
påklages til Naturklagenævnet
(adr. Frecleriksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. 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.
Reltidig 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
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjernmeside www.nkn.dk
Gebyr

,., agebetales, hvis De får ~elvis
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Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Kirsten og Søren Engel, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks
Naturfredningsforening
lokal komite
v/Jørgen
Larsen,
Klintehakken 3, 4550 Asnæs
Skov- og Naturstyrclsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Dragsholm kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs, v/Charlotte Helsted,
Haraldslundvej 60, 2800 Kgs. Lyngby
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Sonl1esen H use ApS
A.F. Heidemanns Vej 17
9800 Hjørring

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

MOdtaget;
Skov~og Naturstyrelsen
~ @

~P~.2~~~

Tlf. 57 61 22 66
Fax57612216

Journal nr. F4/04
Deres J.nr.

Den 19. april 2004
_

Ved skrivelse af2. april 2004 har firmaet på vegne ejeren, Birger Arvid Olsen, ansøgt om godkendelse af endeligt projekt efter tilsendte tegninger om opførelse af
nyt sommerhus på matr.nr. 8 fOrdmp by, Fårevejle, beliggende Digebakken 8.
Na:~vnethar tidligere behandlet ansøgning af 19. januar 2004 og senere om opførelse af sommerhuset og der har været afholdt nævnsmøde på ejendommen den
26. februar 2004 med deltagelse af ejeren med landinspektør Michael Holm og arkitekt Arne Sonnesen. Endvidere deltog i mødet repræsentanter fra Vestsjællands
Amt, Danmarks Naturfredningsforenings 10kaJkomite og Grundejerforeningen for
K~\rup Skov og Ordrup Næs.
Det fremgår af det tid.ligere tilsendte materiale, udskriften af forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet og de nu tilsendte tegninger for det endelige projekt,
at det ansøgte sommerhus er på 170 m2 beboelse og 4 m2 skur samt terrasse på 125
m2. T-lusetskal træde i stedet for et ældre sommerhus der nedrives, bortset fra et
skur på 12 x 4 m, beliggende nord for det nye hus. Det nye hus taghældning bliver
40" og taget pålægges stråtag. Huset placeres i gennemsnittet af eksisterende tern:cnkoter, det vi I sigc i kote 8,46 der afgraves med 0,7 m således at niveauplanet
pfl huset bliver kote 7,76. Endvidere rykkes sommerhuset i forhold til det oprindelig ansøgte - og således som aftalt på nævnsmødet den 26. februar 2004 - 1 m tilbage, set fra stranden, men således, at huset fortsat opføres i niveauplan, kote 7,76.
Det er oplyst, at husets vinduer påtænkes malet i en mahognilignende farve.
Ejcndommen er om fattet af deklaration om fredning tinglyst den 17. april 1935,
hvorefter bygningstegninger skal forelægges til nævnets godkendelse, og at der
kun må opføres een beboelsesejendom, og denne ikke må beboes af mere een familie ad gangen og navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende. Endvidere indeholder deklarationen bestemmelse om udstykning m.v.
Det er oplyst, dels i Dragsholm kommunes skrivelse af 23. febmar 2004, sagens
bilag 12, og dels telefonisk, at kommunen har dispenseret fra sin lokalplan, således at det forelagte projekt må anses at kunne godkendes.
Det bemærkes hertil, at det nu forelagte endelige projekt for sommerhuset ses at
overholde det på mødet den 26. februar 2004 aftalte, således at Vestsjællands Amt

og Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite og Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs må anses at kunne tiltræde det nu endelige projekt.
Nævnets

afE"ørelse:

Det forelagte endelige projekt for opførelse af nyt sommerhus på matr.nr. 8 f Ordrup, findes ikke i strid med formålet med deklarationen om fredning tinglyst den
J7. april 1935. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens
§ 50,
stk. l, opførelse af sommerhuset efter de tilsendte tegninger fra Sonne Huse dateret 5. januar 2004, mcd senere revidering af 26. marts 2004, når byggeriet overholdcr fornævnte aftalte angivelse om placering, niveauforhold og byggehøjde samt
farver vedrørende byggeriet.
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 (adf. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København
K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskeJlige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageherettigede.
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller
hcJligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
TiJladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
kJagemyndigheden bestemmer andet.

•

Det er en betingelse for Naturklagenævnets hehandling 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
.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Birger Arvid Olsen, Ny Mæglergårds Alle 32, 2660 Brøndby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Jørgen Larsen, Klintebakken 3, 4550 Asnæs
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
VestsjæJlands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt·

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F30/04
Deres J.nr. 9-4 AC/l

Den 21. apri I 2004

l skrivelse af 6. april 2004 har kommunen

for ejeren, Anne .luel Jensen,
Christiania, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus
p{\ 88 m2 med udhus på 11 m2 og en overdækket terrasse på 23 m2 alt på
matr.nr. 4 ae Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lyngvej 4.
Endvidere ønskes det eksisterende sommerhus på 32 m2 bibeholdt som et
anneks og tilbygget med et udhus på 22 m2• Køkkenet i det eksisterende
sommerhus nedlægges.
Det nye sommerhus ønskes opført søværts det eksisterende, men landværts
den tinglyste strandbeskyttelseslinie.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø ses
som påtaleberettiget
af strandbeskyttelseslinien
ikke at have behandlet sagen.
Ejendommen er om1~lttet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens"
Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen

er om udvendige

"Tag
Døre og vinduer
Mindre bygningsdele
Træbeklædning

farver/materialer

anført:

: Sort tagpap
: Mahogni
: Sorte
: Sort."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fredIlingscleklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.

0&

i'

Nævnet har herved ikke taget stilling til sagens behandling i henhold til den
tinglyste strandbeskyttelsesl inie.
Under hensyn heliiI bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhuset og ændring af eksisterende sommer/ms til amieks, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladclsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden

3 år, jf.

A fgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af hla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
{()rcllinger 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,
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 amtetl
kommunenlfredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde
hellalllllingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
/./

Gehyret tilbagebetales, hvis De får helt eJl~p eTV'ismedhold i Deres klage.
//~/
~'
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Kopi af kendelsen sendes til:
Anne Juel Jensen, Mælkebøtten, Bådsmandsstræde 43, 1407 K
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vcstsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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Journal nr. F38/04
Deres J.nr. 9-8 Cl/2

Den 10. maj 2004

e

Ved skrivelse af 4. maj 2004 har kommunen for ejerne, Birthe Badsberg
Thomsen og Erik Thomsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
udhus på 12,3 m2, på matr.nr. 8 ei Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang
Agre 4.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. Ideklarationen s pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Væg
Tag
Mindre bygningsdele

: Stengrå
: Sort tagpap
: Hvide."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udhuset, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 • ~

Akt. nr. \ ~\

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

1'-1. -;)~~z..
~

inden 3 år, jf.

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

hvis De får helt ~ner-::f:l;Øvis
medhold i Deres klage.

Fl~n
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Kopi af kendelsen sendes til:
Birthe Badsberg Thomsen og Erik Thomsen, Tesdorpfsvej 33 A, l. th., 2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
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TIt. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F41/04
Deres lnr. 9-4 HOIl

Den 2. juni 2004

Ved skrivelse af 15. maj 2004 har kommunen for ejerne, Karsten MombergJørgensen og Dunja Kirsten Holgersen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på ca. 25 ml til eksisterende sommerhus på 16 ml, på
matr.nr. 4 ho Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højbjergvej 13.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. Ideklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
1 ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag:
Vinduer
Vægge

: Beklædes med gråt skiferpap
: Hvide
: Brunsorte trætjærefarve (som eksisterende hus)."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. ], jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 • ) 2.\,

Akt. nr.

\1.-:'

(,,-\-;:);):12...

.........~

inden 3 år, jf.

I

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

lvis medhold i Deres klage.

Kopi af kendelsen sendes til:
Karsten Momberg-Jørgensen og Dunja Kirsten Holgersen, WilIemoesgade
20,1. th., 2100 0
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Bøllingsvej 8
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4540 Fårevejle
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Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 2216

Journal nr. F53/04
Deres lnr. 9-4 NO/2

Den 2. august 2004

•

Ved skrivelse af2S.juni 2004 har kommunen for ejerne, Grethe Johanne
Nielsen og Esper Due, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 16 m2 til eksisterende sommerhus på matr.nr. 4 no Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Natur[redningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Facader
Tag
Mindre bygningsdele

: Okserød
: Gråsort
: Sorte."

Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovcns § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

Skov-ogNaturst~~lsenj:iL
J.nr. SN 2001. \'~~

Mt. nr. \

1.-'1-

:J

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
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, 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 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.
N aturklagenævnet
vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får heltJ;ll
/"

Fl~'
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is medhold i Deres klage.
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•

Kopi af kendelsen sendes til:
Grethe Johanne Nielsen og Esper Due, Bakkedraget 19, Hjembæk, 4450 Jyderup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej lO, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F52/04
Deres J.nr. 9-4 YT/l

Den 2. august 2004

Ved skrivelse af28. juni 2004 har kommunen for ejeren, Jytte Marie Johansen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på ca. 7m2 til
eksisterende sommerhus på matr.nr. 4 Yt Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Røglevej G.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943.1 deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Facader
Tag
Mindre bygningsdele

: Gori-teak
: Sorte tagplader
: Sorte samt teakfarvede."

Nævnets af~ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskytteJseslovcns § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

Skov- og Naturstyrelsen
J2-J 11"-'1- o::>~ L

J.nr. SN 2001-

Akt. nr. )1Jo

--...... Bil.

inden 3 år, jf.

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

hvis De får h~~medhold
-/

//;;;

/

FleITl

•

i Deres klage.

ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Jytte Marie Johansen, Hovedgaden 29, 4621 Gadstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Riugsted . t'
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for Vestsjællands Amt
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4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F51/04
Deres J.nr. 9-4 GD/2

Den 2. august 2004

Ved skrivelse af28. juni 2004 har kommunen for ejeren, Mogens Lund, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 10,5 m2 til eksisterende sommerhus samt overdækket terrasse på matr.nr. 4 gd Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 7.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. Ideklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Telefonisk har Winnie Lund den 5. juli 2004 oplyst følgende om farver:
"Tag
Vægge
Døre

: Brune betonteglsten
: Saltgrønne - mørkegrønne
: Svenskrøde."

Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen samt overdækket terrasse, når der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

Skov- og NaturstYJelsen
J.nr. SN 2001 • J_~

Akt. nr.

11...'5

\

N-::>:>.J 1.
Bil.

inden 3 år, jf.

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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagellævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får he.Lt-etteJ~lvis medhold i Deres klage.

Kopi af kendelsen sendes til:
Mogens Lund, Gemmet 1,2. th., 2400 København NV
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
~i li d be\<ræft~s.
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Journal nr. F61/04
Deres J.nr. 9-4 CF/l

Den 27. august 2004

•

Ved skrivelse af 17. august 2004 har kommunen for ejerne, Arne Kristian
Petersen og Kirsten Petersen, ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre tilbygning på iah 22 m2 til eksisterende sommerh us samt opførelse af carport!
udhus på 21,5 m2, på matr.nr. 4 cf Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved
Skoven 2.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
: Svensk røde
"Vægge
: Ludfarve
Stem
Vinduer og døre : Ludfarve."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning til eksisterende sommerhus samt opførelse af carport/udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

e

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001
Akt. nr. \3 \
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Bil.

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

.,

!"

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, 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 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. Vej ledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

•

Gebyret tilbagebetales, hvis De får hel~...:
/'/
~

is medhold i Deres klage .

.4
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•

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Arne Kristian Petersen og Kirsten Petersen, Elmegården 184, 4450 Jyderup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Rinoo~~riftens rigti h d bekræftes.
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Journal nr. F55/04
Deres J.nr. 9-4 FÆ/2

Den 16. august 2004

Ved skrivelser af29. juli 2004 og 12. august 2004 har kommunen for ejerne,
Hanne Elisabeth Munk og Kai Ove Munk, ansøgt om nævnets tilladelse til
opførelse af et udhus på 14 m2 og et gæstehus på 22 m2 på matr.nr. 4 fæ
Ordmp by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 23.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder man opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Vægge
Tag

: Gæstehus og udhus i blokhusbrædder, males i pein
: Gæstehus sort og udhus transparant bølge pvc."

Nævnets afE"ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af gæstehuset og udhuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

el

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 •

Akt. nr. t '?.~
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inden 3 år, jf.

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, 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 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
lvis medhold i Deres klage,

•

•

Kopi afkcndelsen sendes til:
Hanne Elisabeth Munk og Kai Ove Munk, Birkerød Parkvej 168, sUv., 3460
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & MiUø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
. .~
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Journal nr. F56/04
Deres J.nr. 9-4 BP/3

Den 27. august 2004

•

Ved skrivelse af 30. juli 2004 har kommunen for ejerne, Tove og Peter Terp,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse/lovliggørelse af carport, udhus og
redskabsrum på ia1t 64 m2, på matr.nr. 4 bp Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 39.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Tag
Vægge
Mindre bygningsdele

: Sort tagpap
: Brædder, lerfarvet (Okker)
: Hvide."

På nævnets anmodning har kommunen den 23. august 2004 tilsendt nævnet
en situationsplan, der på ejendommen angiver beliggenhed af det ekisterende sommerhus på 91 m2 og den nu ansøgte bebyggelse på ialt 64 m2•
Det oplyses amtidig, at der ikke er yderligere bebyggelse på ejendommen.
Nævnets aff:"ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

(.

Under hensyn hertil godkender nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- opførelsen af carport, udhus og redskabsrum, i materialer og med farver,
som angivet. Skov- og Naturstyrelsen.
J.nr. SN 2001 -12.!I/Y-Oo:>2..
'-.
Bil.

Akt. nr. \2.'1

ti

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt

den ikke er udnyttet

inden 3 år, jf.

§ 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, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
----t.:
-d
---- --- - - - uver ag.
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 la. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får he

,e

-7,("
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Kopi af kendelsen sendes til:
Tove og Peter Terp, 8 Avenue Albert 1 er, FRA-06110 Lei Cannet
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
Udskriftens rig i~ ed bekræftes.
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Journal nr. F63/04
Deres J.nr. 9-4 VI/3

Den 27. august 2004

Ved skrivelse af20. august 2004 har kommunen for ejeren, Hans Berg Andreasen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et væksthus på ca. 23
m2 på matr.nr. 4 vi Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næskrogen 7.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. J deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
J ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Væksthus:

Hvid."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. apri11943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af væksthuset, når der anvendes materialer og farve, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

A fgørelsen 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-

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 12Jl/Lf -0002.Akt. nr. {3Cl ~
Bil,
Q

"
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gøreIsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må 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 amt et/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller

~vis medhold i Deres klage.

:?

Kopi af kendelsen sendes til:
Hans Berg Andreasen, Labæk 13, 2., 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
Udskriftens Jigti~iAfd bekræfte:s.
Dommeren (~i ~~
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15, 1360 København K

Frederzksborggade

NATURKLAGENÆVNET

77/: 33955700
Fax: 3395 5769
X 400. S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mazl. nkn@nkn.dk
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Afgørelse
i sagen om opførelse

på Ordrup Næs i Fårevejle

af et sommerhus

Vestsjællands

Fredningsnævnet

for Vestsjællands

fredningsdeklaration

for et ældre på ejendommen

foreningen

af et nyt sommerhus

matr.nr.

til afløsning

Bar Ordrup By, Fårevejle,

er påklaget

til Naturklagenævnet

beliggen-

af Grundejer-

lokalkomite.

er omfattet

af deklaration

1943 i forbindelse med en udstykning
deklarationens
jorder opføres,

om fredning tinglyst
af ejendommen

den 7.april

"Næsgården".

Ifølge

afsnit VII må ingen bygning på nogen del af Næsgårdens
forinden bygningstegninger

farver har været forelagt nævnet

Uden særlig tilladelse

må ingen bygning

milie med udhuse og en garage.

med angivelse

og er godkendt

af dette.

eet beboelseshus

Der er endvldere

ser om hegn, og at der på arealerne

af udvendige

have mere end 1 etage foruden

kælder. på hver grund må der kun anbringes

4It\

fra en

for Kårup Skov og Ordrup Næs, og Danmarks Naturfredningsfor-

ening, Dragsholm
Ejendommen

Amt har den 19. april 2004 i medfør

til opførelse

de Næsvej 80. Afgørelsen

Amt.

§ 50, stk.1 meddelt dispensation

af naturbeskyttelseslovens

Kommune,

til en fa-

blandt andet bestemmel-

ikke må anbringes

noget, som efter
lO

2

nævnets skøn kan virke skæmmende. Under deklarationens

afsnit III er om

areal C anført, at det ikke må udstykkes i mere end 6 omtrent lige store grunde. Areal C omfatter ejendommen
og naboejendommene

i nærværende sag, matr.nr. 8ar

8as, 8at, 4fv og 4gm samt det ubebyggede areal,

matr.nr. 8aq, nærmest Næbbet.

Det fremgår af deklarationens

afsnit III, at bygningerne

skal lægges i

arealets sydlige del og ikke mere end 28 meter fra skellet mod de allerede udstykkede grunde. Den nordøstlige

del af arealet må ikke beplan-

tes. Den over arealet førende vej forlægges langs skellet mod de tidligere udstykkede grunde. Der er endvidere bestemmelse

•

De i deklarationen

om en sti.

nævnte 28 meter anses at skulle regnes i nordvestlig

retning fra skellet til den syd for vejen beliggende ejendom, matr.nr.
8ao. Det er konstateret,

at 28 meter linien kun overholdes af den nuvæ-

rende bebyggelse på matr.nr.
bebyggelserne

8ar samt bebyggelsen på matr.nr. 4fv, mens

på ejendommene matr.nr.

8as, 8at og 4gm overskrider

lini-

en og er placeret nordligere.

Ejendommen er delvis omfattet af strandbeskyttelseslinien,
søgte byggeri respekterer

men det an-

linien. Ordrup Næs og herunder sommerhusgrun-

de er omfattet af Lokalplan nr. 6 1980, der indeholder bestemmelser
udstykning, bygningernes

udformning,

farve- og materialevalg,

om

alle med

det formål at værne om de værdier, som området rummer. Endvidere er

•

Næbbet, Plateauet og en kyst zone rundt om Ordrup Næs omfattet af en
fredning af 19. marts 1986,der har til formål at sikre pleje af naturområderne samt at forbedre offentlighedens
Det ansøgte sommerhus er på 220 m2
sommerhus, der nedrives, bortset

adgang.

og skal træde i stedet for et ældre

fra en garage. Husets taghældning vil

blive knapt 30 gr. og taget vil blive pålagt tagpap, der begrønnes med
græs med videre, lig materialer

fra Næsset. Huset vil få jordfarver og

glasarealerne udføres i ikke-spejlende

glas. Dertil kommer store tagud-

hæng.

Det fremgår af den endelige projektbeskrivelse,
det oprindeligt ansøgte hus placeres

at det i forhold til

l~ - 2 meter længere mod øst, at

..

r
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husets gulvkote sænkes med 1,2 meter og terrænet foran huset bearbejdes, så bakkens profil fortsættes naturligt op foran huset og dermed
minimerer

facadehøjden mod Næsset. Tagryggen på det nye byggeri vil

herved komme meget tæt på tagryggen for det eksisterende hus.

Fredningsnævnet

Vestsjællands

har modtaget følgende udtalelser

Amt har ikke haft bemærkninger

ning. Amtet har kunnet tiltræde dispensation

om sagen:

til sommerhusets udformtil den ansøgte placering

under hensyn til, at kun en af de øvrige bebyggelser

i område C over-

holder den tinglyste 28 meter linie.
Dragsholm Kommune har ikke haft indvendinger mod husets størrelse men
..

har anbefalet en alternativ placering

af huset, af arkitekten benævnt

forslag B, der opfylder deklarationens

bestemmelser,

under forudsætning

af, at alle afstands- og højdekrav i henhold BR-S 98 bliver overholdt.
Danmarks Naturfredningsforening

har udtalt, at det ansøgte byggeri er

uacceptabelt både i sin udformning

og placering.

Især den store sammen-

hængende glasfacade på 24 meter ud mod Næbbet er uacceptabel.
Grundejerforeningen
fale en dispensation

for Kårup Skov og Ordrup Næs har ikke kunnet anbetil det ansøgte byggeri. Foreningen mener bl.a.,

at der kan opføres en bebyggelse

af den ønskede størrelse, tilpasset

landskabet, inden for de 28 meter og ser derfor ingen grund til at lægge bebyggelsen

Fredningsnævnet

uden for og langt fra den tilladte byggezone.

har i sin afgørelse udtalt, at den ansøgte placering i

det endelige projekt for bebyggelsen

er bedre end en placering i den

nordlige del af 28 meter zonen. En placering

i den sydlige del af 28

meter zonen finder nævnet vanskelig at fastholde overfor ansøgeren, under hensyn til den faktiske placering
det, deklarationens

af de øvrige bebyggelser

i områ-

område C.

Nævnet finder endvidere den valgte placering og udformning af huset i
farver og materialer

acceptabel og mindre dominerende

ad Næsvejen, stien nord for ejendommen

set af vandrere

og set fra Næbbet, end en place-

ring af huset, benævnt forslag B og C i arkitektens

skitseforslag.

4

Fredningsnævnet

har herefter meddelt

Sommerhus af nævnte størrelse

dispensation

og udformning

til opførelse

af et

som forelagt af arkitekt

Nils Holscher på ejerens vegne i det endelige projekt af 8/10. marts
2004.
Grundejerforeningen
maj 2004 meddelt,
ejerforeningen

for Kårup Skov og Ordrup Næs har i klagen af 16.
at man fastholder

sine synspunkter

kan således fortsat ikke anbefale,

sation til placering

af byggeriet

i sagen. Grund-

at der gives dispen-

uden for den i deklarationen

af 7.

april 1943 fastlagte 28 meter byggelinie.
Grundejerforeningen mener fortsat også,
at byggeriet i størrelses- og beliggenhedsmæssige
de givne muligheder
..

anskueliggjort

inden for det afgrænsede

på en af foreningen

at al terrænregulering,

terrasser

felt, der hermed etableres
at grundejerforeningen
rige bebyggelser

fremsendt

forhold bør tilpasses

område, som eksempelvis
skitse,

mv. skal ligge inden for det bygge-

og,

ikke finder, at den faktiske placering

på nabogrundene

kan være præjudicerende

af de øv-

for den ansøg-

te beliggenhed.
Danmarks Naturfredningsforening,

Dragsholm

af 16. maj 2004 udtalt, at et sommerhus
ter høj glas facade ud mod Næbbet,
dette sted. En placering
massende

eksponering

stor udadvendt

har i sin klage

med en 24 meter lang og to me-

som den ønskede, er uacceptabelt

på

på den høje del af netop denne grund er en an-

af bebyggelse,

glasfacade.

ikke mindst en bebyggelse

Huset bør i stedet placeres,

sterende ligger - som skal nedrives
byggegrænsen

lokalkomite

med så

hvor det eksi-

- eller tæt ved, indenfor 28-meters

og helst opdelt i flere fløje eller længer, så det tilpas-

ses stedet.
Ansøger,

repræsenteret

ved advokatfirmaet

Kromann Reumert, har bl.a.

henvist til, at de huse, der ligger nærmest Næsvej 80, ligger langt ud
over den fastsatte byggegrænse.

Ansøger har derfor ønsket at placere

det nye byggeri i samme linie for ikke at bryde kontinuiteten,
des at byggeriet

på mest mulige

Efter de tidligere

fremkomne

indsigelser

ændret således, at der opbygges
plantes, således at byggeriet

skånsomme

en mindre

vis tilpasses
er projektet

og såle-

terrænet.

endvidere blevet

jordvold foran huset, der be-

fremstår mindre synligt i naturen.

•

•

v

5

Som en konsekvens af etablering

af en beplantet jordvold foran ejendom-

men, vil der fra stien på Næbbet langs kommunens ejendom alene være en
meget lille del af det byggeri, der vil være synligt. Ligeledes vil den
ønskede placering af ejendommen

have den fordel, at man fremtidigt fra

Næsvej kan få udsigt til Næsset, hvilket i dag ikke er muligt på grund
af den nuværende sommerhusplacering.
Når Danmarks Naturfredningsforening

hævder, at det nuværende sommerhus

er beliggende på den lave del af grunden, er dette efter ansøgers mening ikke korrekt. Det nuværende

sommerhus' placering er hævet 3-5 me-

ter over grundens laveste del, og det ønskede nybyggeri vil ikke komme
til at ligge væsentligt højere end det eksisterende

..

Naturklagenævnets

sommerhus.

afgørelse

I sagens behandling

herunder besigtigelse

af Naturklagenævnets

10 medlemmer:

gaard Andersen, Marie-Louise

af ejendommen har deltaget 8

Bent Jacobsen

Andreasen,

(formand), Ole pil-

Erling Christensen, Martin Gle-

rup, Anders Stenild, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.
Et flertal på 5 af Naturklagenævnets
Fredningsdeklarationen

medlemmer

fra 1943 indeholder bl.a. bestemmelser

formning og placering af bebyggelse

om ud-

på de parceller, der dengang blev

udstykket fra ejendommen "Næsgården",
at bygningerne

skal udtale:

herunder navnlig bestemmelsen

om,

skal lægges i arealets sydlige del og ikke mere end 28

meter fra skellet mod de allerede udstykkede grunde. De i deklarationen
nævnet 28 meter anses at skulle regnes i nordvestlig retning fra skellet til den syd for vejen beliggende
Matr.nr. 8ar er den yderst beliggende

ejendom, matr.nr. 8ao.
bebyggede parcel ud mod den ube-

byggede fredede del af Ordrup Næs. Det må derfor af landskabelige
de tillægges afgørende vægt, at fredningsdeklarationens

grun-

byggelinie

re-

spekteres på denne ejendom.
Det eksisterende

sommerhus på ejendommen vil kunne erstattes af et nyt

byggeri uden at overskride byggelinien.

Der ses i øvrigt ikke at være

anført sådanne særlige forhold, der eventuelt kunne begrunde en dispensation, hvorfor flertallet stemmer for at ændre fredningsnævnets
relse til et afslag på dispensation til det ansøgte.

afgø-

~ >,

•
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Mindretallet

(Anders Stenild, Poul Søgaard og Jens Vibjerg) stemmer for

at stadfæste fredningsnævnets
I overensstemmelse

dispensation.

med flertallet går Naturklagenævnets

efter ud på, at fredningsnævnets

afgørelse her-

afgørelse af 19. april 2004 ændres til

et afslag.

på Naturklagenævnets

vegne

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. naturbeskyltelseslovens
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

e
I

§ 82. Eventuel retssag til prø-

,

,

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F68/04
Deres J.nr, 8-10 EA/2

Den 28. september 2004

Ved skrivelse af 31. august 2004 har kommunen for ejerne, Ane Marie
Aachmann Christensen og Jørgen Ole Hansen, ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af karnap på 1,9 m2 på matr.nr. 10 ea Veddinge by, Fårevejle,
beliggende Ringbakken 10.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. Tdeklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Materiale

•

: Mahogni (dark red meranti)."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdek larationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse afkamap, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
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gøreIsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må 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 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får/~~delvis

ø
~~

medhold i Deres klage.

g Jørgensen

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Ane Marie Aachamnn Christensen og Jørgen Ole Hansen, Betty Nansens
Alle 39, 1. th., 2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
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Journal fiL F75/04
Deres J.nr. 9-4 Me/l

Den 28. september 2004

Ved skrivelse af 13. september 2004 har kommunen for ejeren, Hanne Ulla
Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ca.
85 m2 samt nedrivning af eksisterende på matr.nr. 4 me Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 15.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer

•

"Mindre bygningsdele
Ydervægge
Tag

anført:

: Hvide
: Lys grå
: Sort."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af nyt sommerhus samt nedrivning af eksisterende
sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
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København K) af bla. 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,
meclmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helLe~ -
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elvis meclhold i Deres klage.
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ng Jørgensen
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Kopi af kendelsen sendes til:
Hanne Ulla Jensen, Mørkøvvej 9, Marke, 4440 Mørkøv
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0 UdSkrift8nS~rigt!9' e
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Dommeren
ing
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
S ~j p n"JL/"o"n
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Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
oass.
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Journal nr. F81/04
Deres J.nr. 9-4 VÆ/2
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,

Den 29. september 2004

Ved skrivelse af21. september 2004 har kommunen for ejeren, Klaus Høeg,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 12 m2 til eksisterende sommerhus på 65 m2 på matr.nr. 4 væ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 21.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har værel forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Tag
Vinduer
Facader

: Rødbrun eternit
: Hvide
: Lys grå."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skØlmes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2 .

inden 3 år, jf.

'f

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

elvis medhold i Deres klage.

/A:ø--
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Fl{,/'

Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Klaus Høeg, Svend Tveskægsvej 3,3600 Frederikssund
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben1)p'vn ø . ~d
L!dsknttens na gI
ekrC3Hes.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
t
den3' O S E P.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø Dommere
I
e~l"H.I\
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
...........Sonj
anto
.' .
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ring~~ed.
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Den 30. september 2004

Ved skrivelse af22. september 2004 har kommunen for ejeren, Torben
Brandt, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 15,5 m2
til eksisterende sommerhus 49,5 m2 samt overdækning af terrasse, alt på
matr.nr. 4 ra Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 123.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Sort
Ydervægge: Sort
Vinduer
: Hvide."

e

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen samt overdækning af terrasse, når
der anvendes materialer og farver, som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2 .

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360

I

~ l -n..
,\\ Li.-..;}J~ l.

Jota

København K) af bla. 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får :~tvis

Fm:
~~

medhold i Deres klage.

ørgensen

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Torben Brandt, Baggesensgade 5, 1. 2200 København N

~1h

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100M~n#avn
0.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københav9Jb~ ri en~sngt,! I d
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
ommeren _ I
den':
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
.......... onj
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Nævnsmedlem Rolf Dcjløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Den 30. september 2004

Ved skrivelse af 16. september 2004 har kommunen for ejerne, Grete Bertelsen og Tb Michael Skovgaard, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
tilbygning på 39 m2 til eksisterende sommerhus på 60 m2 alt på matr.nr. 10
ca Veddinge by, Fårevejle, beliggende Stenbakken 4.
Ejendommen er oplyst omfattet af deklaration tinglyst den 24. juli 1963,
med blandt andet fredningsnævnet som påtaleberettiget
Ifølge deklarationen skal bygningstegninger med angivelse af udvendige farver godkendes af fredningsnævnet.
T ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Facader

: Sort
: Sort eller mørk grå."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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,

2:::01- /2-\\)y.-::oH:
e YT

,.
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,
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
eJf~~ldelvis

medhold i Deres klage.

Kopi af kendelsen sendes til:
Grete Bertelsen og Ib Michael Skovgaard, Frederik VI's AlU: 8, 4. th. 2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
~
UdSkriften~,ri ti h dbekraftes.
Dommeren . in t~ctLdt\en ,~)({jctd,
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Deres J.m. 9-4 LXII
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Den 30. september 2004

Ved skrivelse af30. august 2004 har kommunen for ejeren, Erik Willemoes
Larsen, ansøgt om nævnets tilladelse til tilbygning på 21 m2 til sommerhus på
99 m2 samt flytning af carport på matr.nr. 4 Ix Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej l.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Ejeren har den 29. september 2004 telefonisk oplyst om udvendige farveri
materialer:
"Tag
Vinduer
Vægge

: Tagpap (Skifer)
: Hvide
: Skifergrå. "

Nævnets afl:ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. apri11943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skØlmes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskytteJseslovens ~ 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen samt flytning af carport, når der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

k::,"' - rz-\\ ILt \~-S-

.:J:>;) L

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

,
'II
•

r

/.
\

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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

e

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
hehandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt

._ lvi s medhold i Deres klage.

~~

~gensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Erik Willemoes Larsen, Strandmøllevej 212,4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København <edskriftens rig~! 'I ed bekræftes.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Demmere~'
i QPte~,,ge'3 O S
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
~.
~fl~
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted"
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Journal nr. F88/04
Deres J.nr. 9-4 RD/l

Den 1. november 2004

Ved skrivelse af 26. oktober 2004 har kommunen for ejerne, Almette Louise
og Henrik Harboe, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af anneks på 62
m2• Eksisterende hus er på 54 m2, således at den samlede bebyggelse herefter udgør I 16 m2. Dertil har nævnet den 10. september 1992, F207/92, tilladt opførelse af carport med udhus på ejendommen, matr.nr. 4 rd Ordrup by,
Fårevejle, bcliggende Nyvangsvej 3.
Ejendommen er om rattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
T ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Ydcrvægge
Vinduer/døre

: SOli

: Sorte
: Hvidc."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationcn tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommcns beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovcns § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af am1ekset, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

"

..

,

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, j f. § 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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt.-e
'- .

delvis medhold i Deres klage.

/'
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FIe

g Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Annette Louise og Henrik Harboe, Bjerggårdsvænget 17, GI. Holte, 2840 Holte
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Rin~~8kriftens rigti he bekrC31teS.
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JoumaI nr. F88/04
Deres J .nL 9-4 DÆ/3

Den 2. november 2004

•

Ved skrivelse af 18. oktober 2004 har kommunen for ejeren, Ole Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af dobbelt carport/udhus på 56 m2 på
matr.nr. 4 dæ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 38.
Det fremgår af sagen, at carport/udhus opføres landværts det tidligere tilladte sommerhus med anneksbygning samt landværts den tinglyste strandbeskyttelseslinie.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"lngen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Sort skiferpap med listemarkering
Træværk
: Sortmalet
Vinduer og døre : Hvide."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningen s formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,jf. fOlTetningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af dobbelt carport/udhuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
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Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forringelse af natmiyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter S0111 området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

•

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 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
Gehyret ti lbagebetales, hvis De får helt elle :. [vis medholtl i Deres klage .

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Ole Jensen, Fårevejle Kanalvej 28, 4540 Fårevejle
Tolstrup Tegnestue ApS, Asnæs Centret 45,4550 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 RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 410t~~~s
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

SeANl~JJE~vJl~
Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Hlrevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F95/04
Deres J.nr. F9-4 FZ/I

Den 5. november 2004

Ved skrivelse af29. oktober 2004 har kommunen for ejeren, Bjørn Pedersen, ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre tilbygning på 20 m2 til sommerhus på 32 m2 på matLnr. 4 fz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Cikoriev~j 24.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationen s pkt. VII er bl.a. anført:
"Tngcnbygning paa nogen del af "Næsgaardens" .J order maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturii-edningsnævnet og er godkendt af dette."
T ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Facade
vinduer/døre

: Sort
: Grå
: blå."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen ror Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse aftilbygning til sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.
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Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens § 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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

e,

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro 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 hjemrneside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ell=,.......;'E;;;.w{[s
medhold i Deres klage.
t'

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjørn Pedersen, Stampevej 5, 2970 Hørsholm
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjmllands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4~~~~~~:
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,Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

SC~NET

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

TIt. 5761 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F103/04
Deres J.nr. 9-4 LD/2

Den 3. december

Ved skrivelse af l. december 2004 har kommunen for ejeren, Kirsten Bøge
Schmidt, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 37,2 m2
ti I eksisterende sommerhus samt nedrivning af anneks på matr.nr. 4 Id Ordrup by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 9.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"fngen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse afudvendige
farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
l ansøgningen
"Vægge
Tag
Vinduer
\_

Nævnets

er om udvendige

farver/materialer

anført:

: Sort træværk
: Sort tagpap
: Hvide."
afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af ti Ibygningen samt nedrivning af anneks, når der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forringelse afnaturtyper
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 2.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får ~~l~Ftlelvis

.

medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Kirsten Bøge Schmidt, Hedegårdsvej 23, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 5761 22 16

Journal nr. FI07/04
Deres J.nr. 9-4 QA/2

Den 14. december 2004

•

Ved skrivelse af9. december 2004 har kommunen for ejerne, Per Hans
Karltoft Nielsen og Pia Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse til lovliggørelse
af carport på ca. 16 m2, opført i forbindelse med eksisterende sommerhusbebyggelse på matr.nr. 4 qa Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højbjergvej 18.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Tagrende
Stolper

: Jordbrune trapezplader
: Grå plast
: Jordbrun, trykimprægneret."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades lovliggørelse af carporten, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.
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Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

•

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

medhold i Deres klage.

" "/'/
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Fl ~gJørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Per Hans KaJtoft Nielsen og Pia Nielsen, Vadgårdsvej 276, 2860 Søborg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 ~øbenhavn 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej lO, 0rslev, 4100 Ringsted
l!ciskriftens rigt ::,hed bAkreftes.
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. FI06/04
Deres J.nr. 9-11 R/4

Den 15. december 2004

Ved skrivelse af8. december 2004 har kommunen for ejeren, Suzanne G.
Thorball Estrup, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på
72 m2 til eksisterende sommerhus, der herefter ialt er på 158 m2• Endvidere
tilbygning på 11m2 til gæstehus, der herefter iah er på 83 m2• Ejendommens
samlede boligareal udgør således herefter 241 m2• Bebyggelsen er beliggende på matr.nr. 11 r Ordrup by, Fårevejle, adresse Skovstien 18.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 17. april
1935. Ifølge deklarationenen må der kun opføres 6n beboelsesejendom på
ejendommen og denne må ikke beboes afmere end en familie ad gangen og
navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende. Påtaleret
for fredningsnævnet er tinglyst den 15. december 1953.
Det fremgår af de tilsendte tegninger med situationsplan, at tilbygningen ikke opføres nærmere stranden end den eksisterende bebyggelse. Endvidere at
der ikke er eller indrettes køkken i gæstehuset.
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
Vinduer
Træværk

: Rødt tegltag
: Hvide
: Sort."

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

•

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

)I.

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for, jfI. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

tit

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

Kopi af kendelsen sendes til:
Suzanne G. Thorball Estrup, Mørkøvvej 15, kongsdal, 4440 Mørkøv
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
Udskrif1ens rigt! h d bekr:::3ft8S.
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Tlf. 5761 2266
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Journal nr. FI/OS
Deres J.nr. 9-4 Qy/l

Den 14. januar 2005

•

Ved skrivelse af3. januar 2005 har kommunen for ejeren, Simon Westrup
Gleie, ansøgt om nævnets tilIadelse til opførelse af sommerhus på matr.nr. 4
qy Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 28.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Facade, vindskeder mm.
Tag
Døre og vinduer

Sort imprægnering
Stråtag
Hvide."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

,_

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

•

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

,:Y

is medhold i Deres klage .
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•
Kopi af kendelsen sendes til:
Simon Westrup Gleie, Vesterbrogade 37,4. th., 1620 København V
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 R\.J-IJg§W!4ftens
riqti h ~d bekræftes.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16
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Journal nr. F3/0S
Deres J.nr. 9-4 VZ/l

Den 24. januar 2005

Ved skrivelsc af 18. januar 2005 har kommunen for ejeren, Sten Martini, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på matr.nr. 4 vz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næskrogen 12.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. vn er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næ sgaarden s" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvcndige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Ydervæg
Vinduer/døre
_

: Mørkegrå
: Trykimpræg. træ naturfarvc
: Mørk Jordfarve."

Nævnets af2orelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid mcd formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

•

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

•

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt el~~rdelvis medhold i Deres klage.
'.

Kopi af kendelsen sendes til:
Sten Martini, Skovbakken 110, 3520 Farum
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Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 21l(?~~fmh~?~i@t:"1 ed bl?'!<r8ft"s.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københ~N~'\
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

SCANNET.

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Modtaget i
SkO\f~og Naturstyr(f)~san

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 612216

Journal nr. F 14/05
Deres J.nr. 9-4 JZ/I

Den 24. februar 2005

•

Ved skrivelse af 17. februar 2004 har kommunen for ejerne,
Jørn Jeppesen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
ca. 70 m2, samt ovcrdækket terrasse og indgang på ia1t 16,7
jz Ordrup by, Fårevcjle, beliggende Tidselvej 11 B.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst
1943. l deklarationens pkt.
er bl.a. anført:

Marianne og
sommerhus på
m2, på matr.nr. 4
den 7. april

vn

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forindcn bygningstegllinger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."

l ansøgningen

•

"Tag
Facade
Vinduer/døre
Nævnets

er om udvendige

farver/materialer

anført:

: Sort
: Naturtræ, brun
: Mahogni."

afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

•

Tilladelsen
bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er
§ 50, jf. § 66, stk. 2 .

udnyttet

inden

3 år,

jf.

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, 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 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
ls;.I;::ktYI'V'.lS

medhold i Deres klage .

•

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Marianne og Jørn Jeppesen, Nordvestvej 5 A, 8. tv., 4300 Holbæk
Danmarks Naturfi-edningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København q Ir!'f
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
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Rådhuset, Rådhusvej 75
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Fax 57612216
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Journal nr. FIl/OS
Deres J.nr. 9-4 Dq/l

Den 23. februar 2005

Ved skrivelse af 17. februar 2005 har kommunen for ejerne, Vinni Leila Nielsen og Allan Thorvaldsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 20 m2, til eksisterende sommerhus på 54 m2, på matr.nr. 4 dg Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ordrup Strandvej 2.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationen s pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
m7d angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
06(er godkendt af dette."
I ansøgningen

•

"Tag
Ydervægge

er om udvendige

farver/materialer

anført:

: Sort tagpap
: Sortmalet træ."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningen s formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

•

Tilladelsen
bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er
§ 50, jf. § 66, stk. 2 .

udnyttet

inden

3 år,

jf.

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

i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Vinni Leila Nielsen og Allan Thorvaldsen, Engrnarken 6, 2770 Kastrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F22/0S
Deres J.nr. 9-4 av/l

Den 4. april 2005

•

Ved skrivelse af 10. marts 2005 har kommunen for ejeren, Bruno Møller,
ansøgt om nævnets tilladelse til lovliggørelse af overdækket terrasse på 24
2
111 samt udskiftning af tag på sommerhus, på matr.nr. 4 ov Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røllikevej.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. vn er bl.a. anført:
"fngen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige materialer anført:

- Overdækket telTasse:
"Tag
: Klare trapezplader"

•

- Tagdækning på sommerhus:
"Ståltag".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fomlålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades lovliggørelse af den overdækkede terrasse samt udskiftning
aftaget på sommerhuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen

bortfalder

naturbeskyttelseslovens

såfremt

den ikke er udnyttet

§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

•

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

medhold i Deres klage.
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•

Kopi af kendelsen sendes til:
Bruno Møller, Kildevangen 75, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet

for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 57 61 2266
Fax57612216

Joumal nr. FnlOS
Deres J.nr. 9-4 e011

Den 5. april 2005

•

Ved skrivelse af22. marts 2005 har kommunen for ejerne, Marianne Rønholt og Lone RønhoIt, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning til sommerhus på matr.nr. 4 co Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ordrup Strandvej 1.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I dek larationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Udvendig beklædning:
Tag
Vinduer

Sort
Sort tagpap
Hvide."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fomlålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens fonnål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formcmd - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen til sommerhuset, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

;2

inden 3 år, jf.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43, jf. § 86, j f. § 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, 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 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.nk:n.dk
Gehyret tilbagebetales, hvis De får helt e}l.~rd~lvis medhold i Deres klage .
.,/~

Fled1~i~' Jørgensen

(/1/

•

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Marianne Rønholt, Holtegade 8, 4. tv., 2200 København N
Lone Rønholt, Tjørnevej 4, 3450 Allerød
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 RliJ:~tften~.
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
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Journal nr. F33/05
Deres J.nr. 8-10 eA/l

Den 6. april 2005

Ved skrivelse af 30. marts 2005 har kommunen for ejerne, Grete Bertelsen
og Ib Michael Skovgaard, ansøgt om nævnets tilladelse til udvidelse med 8
m2 af tilbygning til eksisterende sommerhus på matr.nr. 10 ca Veddinge by,
Fi.lrevejle, beliggende Stenbakken 4.
Det bemærkes, at nævnet den 30. september 2004, F77/04, har ti Iladt opførelse af den oprindeligt ansøgte tilbygning på 39 m2 til eksisterende sommerhus på 60 m2•
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
19(13 med blandt andet fredningsnævnet som påtaleberettiget.
Ifølge deklarationen skal bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver godkendes af fredningsnævnet.
I ansøgningen
"Tag
Facader
N ævnets

er om udvendige

farver/materialer

anført:

: Sort
: Sort eller mørk grå."
afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 24. juli 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skØlmes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens fonnål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stle. 4
- at der tillades udvidelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen
bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt

den

ikke

er

§ 50, jf. § 66, stk. 2.

udnyttet

inden

3 år,

jf.

le

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, 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 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
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales,

hvis De får helt..e,Uef':'delvismedhold
i Deres klage.
/"
.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Grete Bertelsen og Ib Michael Skovgaard, Frederik VI's Alle 8, 4. th., 2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæk:ls\<riftpns rigtl 'h d b 1<n:-:3r-tes.
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100[J.lj~S'leJle;i
ted,
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 57 61 2266
Fax 5761 2216

Journal nr. F30/05
Deres J.nr. 9-4 CU/l

Den 6. april 2005

\e

Ved skrivelse af 31. marts 2005 har kommunen for ejerne, Christian Avnstorp og Eva Balslev, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehytte
på ca. 15 m2 på matr.nr. 4 eu Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 23.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"hIgen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er

"Vægge
Tag

0111

udvendige farver/materialer anført:

: Males sort (som eksisterende hus)
: Tagpap
(som eksisterende hus)."

Nævnets afgørelse:
Op iørelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationell tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af gæstehytten, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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-

k\-)2JL{ LI. --=OJL
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gøre1sen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløher en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag,
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt;~i:e?aelvis
/"//

/

/~~

?1"mg

medhold i Deres klage.
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Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Eva Balslev og Christian Avnstorp, Sassvej 2, 2820 Gentofte
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
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS

AMT

År 2005 den 27. april kl. 14.00 afboldt Fredningsnævnet v/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Rolf
Dejløw, 0rslev, og det lokale medlem Erik Frandsen, Asnæs, møde i
Dragsholm Kommune, Næsvej 80.
Der foretages:
F20/05

•

Sag om opførelse af nyt sommerhus til erstatning for et
ældre, der nedrives på matr.nr.
8 ar Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Næsvej 80.

Der fremlagdes skrivelse af 4. marts 2005 fra Dragsholm kommune med
sagens bilag, ialt 8 stk.
Akterne i den tidligere sag, F94/03, var tilstede.
Mødt var:
Ejerne af ejendommen, Kirsten og Søren Engel.
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen.
For Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs, formanden Charlotle Helsleu og meulem af bestyrelsen, Ole Rydahl.
Nævnets formand oplyste, at Dragsholm kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite telefonisk har meddelt afbud til mødet.

•

Nævnets formand gennemgik dernæst i hovedtræk sagens tidligere behandling i nævnetsamt i Naturklagenævnetog indholdet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april 1943.
Ejerne forelagde det nu ansøgte projekt, hvor sommerhuset er adskilt fra
gæstehuset,der sammenbygges med ny garage. Det vil sige, at hele det eksisterende sommerhus med garage nedrives. Ca. 90 % af den nye bebyggelse vil være inden for en linie på 29 meter, regnet fra skellet mod N æsvej. For at huset kan syne mindre fra Næsvej etableres en jordvold mellem
huset og vejen.
Grundejerforeningens repræsentanter bemærkede, at der ses gode intentioner fra arkitekten og ejerens side i det nye projekt. Der har været samarbejde mellem ejer og arkitekt og grundejerforeningen,
der påskønner at
sommerhusets facade mod Næbbet er reduceret til 17 meter og bebyggelsen opdeles i 2 bygninger. Stort set hele huset vil dog blive placeret udenfor den i fredningsdeklarationen nævnte byggelinie på 28 meter, regnet fra
skellet til matr.nr. 8 ao. Foreningen finder dog, at bebyggelsen stadig er
placeret tæt ved Næsvej og kan derfor accepetere den valgte placering. Men
projektet forudsætter større ændringer i terrænet med opfyldning af op til 2
meter under den ene side af bebyggelsen, for at skabe det plateau, hvor
huset skal ligge. Foreningen finder, at huset derfor bør sænkes 1 til 1112
meter i forhold til det ansøgte.

2~ \-n\\ I '-1-.:>.;01l {Co

•

Ejerne bemærkede hertil, at projektet ifølge arkitekt Holscher kan sænkes
ca. 60 cm i terrænet, således at bebyggelsens gulv kote blive 11,7. Det er
rigtigt, at der sker opfyldning i den ene side af huset, men omvendt graves
der l meter af i clen anden side, for at skabe den hylde, hvor huset skal
placeres. Det nye hus er endvidere lavere end det eksisterende. En yderligere lavere placering vil medføre, at udsigten fra huset mod nord vil være
lige ind i en jordvold.
Grundejerforeningens repræsentanter bemærkede hertil, at husets placering
som nævnter i orden, men at foreningen må fastholde, at husets gulvkote
sænkes. Foreningen finder det godt, at det store egetræ på ejendommen respekteres.
Arkitekt Knud Holschers brev af 12. april 2005 blev udlånt af grundejerforeningen til nævnets formand, der gennemgik skrivelsen. Brevet er ikke
fremlagt i nævnets sag.

•

Grundejerforeningens
repræsentanter fandt, at gulvkoten for det nye hus
vil være 2 meter højere end gulvkoten i det eksisterende hus. Efter omstændighederne kan grundejerforeningen nu tiltræde gulvkote 11 for det nye
hus.
Ejerne bemærkede afsluttende, at de kan acceptere, at det nye hus opføres
med gulvkote 11,5 for hele byggeriet.
Nævnet foretog votering i enrum.
Nævnets afgørelse:

•

Nævnet bemærker, at Naturklagenævnet i sin afgørelse af 22. september
2004 har udtalt, at ejendommen er den yderst beliggende bebyggede parcel
ud mod den ubebyggede fredede del af Ordrup Næs, og at det derfor af
landskabelige grunde tillægges afgørende vægt, at fredningsdeklarationens
byggelinie respekteres på denne ejendom.
Deklarationens byggel inie på 28 meter anses af Naturklagenævnet, ligesom
Fredningsnævnet, at skulle regnes i nordvestlig retning fra skellet til den
syd for Næsvej beliggende ejendom matr.nr. 8 ao.
Fredningsnævnetmå konstatere, at næsten hele det nu ansøgte projekt inc1.
garage på ialt 242 m2 vil blive placeret udenfor, nord for nævnte 28 meter
byggelinie.

•

Idet Naturklagenævnetendvidere
i sin afgørelse har bemærket, at det eksisterende sommerhus på ejendommen vil kunne erstattes af et nyt byggeri
uden at overskride byggelinien, må nævnet konstatere , at det forelagte projekt ikke respekterer Naturklagenævnets afgørelse af 22. september 2004.
Fredningsnævnet finder derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, ikke tilstrækkeligtgrundlag for at dispensere til det nu ansøgte projekt.
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, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløher 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 indhetaler et gehyr på 500 kro 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
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

•

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Kirsten og Søren Engel, Dragerupgaard, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk
Arkitekt Knud Holscher, Vermundsgade 40,2100 ø
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs v/Charlotte Helsted,
Haraldslundvej 60, 2800 Kgs. Lyngby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening,
lokal komite v/Holger T. Thaarup,
Pavillonvej 4, 4550 Asnæs
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15-}q.9.1~.
" t.i~~dd bC:Q&:\~e,.
Dragsholm kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
Dommeren c ,n~~fu-J6/5
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F43/05
Deres J.nr. 9-4 QE/l

Den 12. maj 2005

Ved skrivelser af25. april 2005 og 9. maj 2005 har kommunen for ejeren,
Ove Peter Klarskov Pedersen, ansøgt om nævnets godkendelse af ændring af
overdækket areal til beboelse, på matr.nr. 4 q e Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højbjergvej 10. Sommerhuset var før på 64 m2 og det tidligere overdækkede areal anvendet nu til sove- og badeværelse.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r c1eklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Y c1ervægge
Vinduer
Tag

: Mørkeblå
: Hvide
: Røde metalplader."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der godkendes ændring af overdækket areal til beboelse som ansøgt, når
der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

..

.,

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, 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 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
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helj:...eHei[«Ue~lvis
medhold i Deres klage.
~;,r~h'
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ole Peter KJarskov Pedersen, Baggesens Have 46, 4300 Holbæk
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Journal nr. F47/05
Deres J.nr. 9-4 OL/3

Den 11. maj 2005

Ved skrivelse afJ. maj 2005 har kommunen for ejerne, Kirsten Marianne
Nielsen og Jan Erling Kvist Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse tillovliggørelse afudhus og anneks på matr.nr. 4 ol Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Røllikevej 9.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Tngen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
J ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Facade
Vinduer
Tag

: Svenskrød
: Hvide
: Sort etemit."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnund - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades lovl iggørelse af udhuset og annekset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adI. Frederiksborggade
15, 4., 1360
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København K) af bla. 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilhagebetales,

hvis De får ~~~Jt-?$~~lvis
""'

medhold i Deres klage.
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Kopi afkendelsen sendes til:
Kirsten Marianne Nielsen og Jan Erling Kvist Nielscn, Kalundborgvej 69,4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlcm Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F44/05
Deres J.nr. 9-4 PGII

Den 6. maj 2005

Ved skrivelse af26. april 2005 har kommunen for ejerne, Suzi og Torben
Goldmann, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med redskabsskur, iaH på ca. 27 ml, på matr.nr. 4 pg Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bynkevej 17.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r del<larationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfæullingsnævnet og er godkendt af dette."

r ansøgningen

er om udvendige farver/materialer anført:

"Carport + skur
Tag

•

: Umbra (lig eksisterende bygning)
: Trapetz (klar)."

Nævnets af~ørelse:
Opførclse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. apri11943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fom1and - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af carporten med redskabsskur, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.
Ved nævnets afgørelse er ikke taget stilling til placeringen til naboskel.

•

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2 .

----

inden

3"~år,

jf.

•

•

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

medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Suzi og Torben Goldmann, Engdalsvej 8, 2650 Hvidovre
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Udskriftens rigt.,· h
Dommeren
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for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands
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Fax 57 61 2216
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Journal nr. f45/05
Deres J.nr. 9-4 HO/2

SCA\l\rNlET

Den 4. maj 2005

Ved skrivelse af 29. april 2005 har kommunen for ejerne, Karsten MombergJørgensen og DUl1ja Kirsten Holgersen, ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning af eksisterende sommerhus samt opførelse af nyt sommerhus på ca.
47,5 m2, på matr.nr. 4 ho Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højbjergvej 13.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."

r

ansøgningen

"Tag
Vægge
Vinduer

er

0111

udvendige

farver/materialer

anført:

: Gråt tagpap
: Trætjære
: Hvide."

Nævnets afp,ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets
karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens fonnål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades nedrivning af eksisterende sommerhus samt opførelse af nyt
sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

•

Tilladelsen
bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt

§ SO, jf.

den ikke er
§ 66, stk. 2 .

udnyttet

inden

3 år,

jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages
til Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
IS, 4., 1360
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København K) af bla. 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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ~.ue~is
. ' ...-p'
...~

medhold i Deres klage .
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Kopi af kcndelsen sendes til:
Karsten Mombcrg-Jørgcnsen og Dunja Kirsten Holgerscn, Willemoesgade
20, l. th., 2100 København ø
Danmarks Naturfrcdningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø .
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,21 00 KøbenhavnlØis!<riften~s .rigt.I'::1e be
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø Dommere
Rln
d,
Na::vnsmedlem Erik Prandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
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Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
oass.
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Journal nr. F52/05
Deres lnL 9-4 AC/2

t!.J ...........':.J

Den 18. maj 2005

•

Ved skrivelse af9. maj 2005 har kommunen for ejeren, Anne JueI Jensen,
ansøgt om nævnets ti Iladelse til at nedrive eksisterende sommerhus og opføre nyt sommerhus på 100 m2, på matr.nr. 4 ae Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lyngvej 4.
Det nye hus ses ikke at blive opført stranden næmlere end det eksisterende
der nedrives.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Facade
Vinduer
Tag

: Mørke farver
: Hvide
: Tagpap."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades nedrivning af eksisterende sommerhus samt opførelse af nyt
sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 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
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ellvis
~;

;a /

medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Anne .fuel Jensen, Mælkebøtten, Bådsmandsstræde 43, 1407 København K
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 21 001!~1ftem
. .
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 KøbenhavlDernmere
. i
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnslllcdlelll Erik Frandsen, Åsevangsvcj 52,4550 Asnæs
Nrevnsllledlelll Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F53/05
Deres J.nr. 9-4 VU/1

Den 18. maj 2005

•

Ved skrivelse af ll. maj 2005 har kommunen for ejeme, Ulla Andersen-Alstrup og Ulrik Andersen-Alstrup, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse
af sommerhus på 103m2 samt carpoli på 401112, på matr.nr. 4 Vll Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 23.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige [arver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
1 ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Facade
Vinciuer
Tag

: Sort skifer
: Hvide
: Cementtagsten, Antrazit."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens fomlål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

A"

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, 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 _opsættelIde virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets hehandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gehyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt

.....

.' -

lvis medhold i Deres klage.

,~~

/'

f

Kopi af kendelsen sendes til:
Ul1a og Ulrik Andersen-AIstrup, Strandvejen 361,2980 Kokkedal
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgacle 20, 21 00 ~tcnh~vn 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgacle 53, 2100 København k{) ..sknften .
Vestsjællancls Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
ammer n
Nævnsmecllem Erik Franclsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
....,.
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Dragsholm Kommune
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Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 5761 22 16

Joumal nr. F52/05
Deres lm. 9-4 AC/2

Den 23. maj 2005

Ved skrivelsc af9. maj 2005 har kommunen for ejeren, Anne Juel Jenscn,
ansøgt om nævnets tilladelse til at nedrive eksisteretende sommerhus og opføre nyt sommerhus på 100 m2, på matr.nr. 4 ac Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lyngvej 4.
Dct nye hus ses ikke at blive opført stranden nærmere end den afmcvnet den
21. april 2004, F30/04, tilladte bebyggelse. Det eksisterende sommerhus
nedrives.
Djendommcn er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
T

ansøgningcn er

"Facade
Vinduer
Tag

0111

udvendige farver/matcrialer anført:

: Mørke farver
: Hvide
: Tagpap."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

•

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades nedrivning af eksisterende sommerhus samt opførelse afnyt
sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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

/

,/"

's medhold i Deres klage .

~~"-~-

Kopi af kendelsen sendes ti I:
Anne luel Jensen, Mælkebøtten, Bådsmandsstræde 43, 1407 København K
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 K~glflhn~as
rigti~ed bekræftes.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 000rnmeren
,den
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, AIleen 15,4180 Sorø
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Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
.
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Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F58/05
Deres J.nr. 9-8 CGI2

Den 30. maj 2005

Ved skrivelse af 18. lm~ 2005 har kommunen for ejerne, Anne Birthe og Peter Wåhlin, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af garage på 24,4 m2
på matr.nr. 8 eg Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 8.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. ViI er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
J ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
: Sort
"Tag
Vinduer og døre : Hvide
: Trykimprægneret grøn
Ydervæg
: Sort."
Sokkel
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stle. 4
- at der ti Hades opførelse af garagen, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt, den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2 .

C:<o=> l., ~

inden 3 år, jf.

I L \l ( ~ -
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4. , 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales,

hvis De får helt elll~el--';l:l;~l'
s medhold i Deres klage.
/

"

(e

Kopi af kendelsen sendes til:
Anne Birthe og Peter Wåhlin, Slettebjerget 73, 3400 Hillerød
Danmarks Naturfreclningsforening, Masnedøgade 20, 2100 I),,~å~~Wttn ø . ti
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ~ ","<ri ens . ~ ,
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
ommere,
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
-'....,
onj
ntoo "
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Joumal nr. FM/OS
Deres J.nr. 9-4 XDI1

Den 2. juni 2005

_

Ved skrivelse af30. maj 2005 har kommunen for ejeren, Erik Kibsgaard, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus på 9 m2 på matr.nr. 4 xd
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næskrogen 6.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: SOlie eternitplader
Døre og Vinduer: Hvide
Ydervægge
: Mørkeblå."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationcn tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområdc, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af gæstehuset, når der anvendes matcrialer og farver, som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2 .

inden 3 år, jf.

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, afgørelsen er meddelt den pågældende klageherettigede. 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
hehandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eIIer:m~Tvismedhold i Deres klage .

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Erik Kibsgaarcl, Rytterkær 171, Smørumnedre, 2765 Smørum
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 \~8e1Rhfftn 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ~ S ri en
,
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
ommer
I
Nævl;smedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
-'" (Vonj
anton
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvcj 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F61/05
Deres J.nr. 9-4 NI l

Den 7. juni 2005

:.

Ved skrivelse af 23. maj 2005 har kommunen for ejeren, Carsten Steen
Skøtt, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til sommerhus
samt udhus, på matr.nr. 4 n Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ordrup Strandvej 28. Eksisterende sommerhus er på 54 m2, tilbygningen på 37 m2 og udhuset på 11 m2•
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. T deklarationens pkt. vn er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Ydervægge
Vinduer og rækværk

: Blank sort
: Blank hvid."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationcn tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Amt

"

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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

:_

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

hvis De får he~is
/""'/

FIe

medhold i Deres klage.

Y7: --

Jørgensen

~

•
Kopi af1cendelsen sendes til:
Carsten Steen Skøtt, Hærvigsgade 13,2. th., 4400 Kalundborg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 l}fJbeWfiavn0. . ~ d b
f
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København[%Skn ens gt,",
e <fæ tes.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
omrneren
I
ed
- B
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
'-'" Sonj
anton
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F6/05
Deres J.nr. 9-8 BF/2

Den 8. juni 2005

•

Ved skrivelse af25. januar 2005 har kommunen for ejeren, Bo Waage Nyhuus, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på
matr.nr. 8 bf Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 22.
Det nye sommerhus vil være på 95 m2 og skal erstatte det eksisterende, der
nedrives.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VIl er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Det er om det nye sommerhus oplyst angående farver:

•

"Tag
: Sort
Ydervægge: Natur trykimprægneret."
Som følge af skrivelse af27. januar 2005 fra Dragsholm kommune om en,
uden tilladelse, foretaget jordregulering på ejendommen, stillede nævnet sin
sagsbehandling i bero indtil kommunen med ejeren og EBK HUSE fik afklaret problemet med de terrænmæssige ændringer.
I skrivelser af 16. april 2005 og 24. maj 2005 har kommunen meddelt nævnet, at de terrænmæssige ændringer på grunden er afklaret. Sommerhuset
placeres på samme sted, som det gamle var placeret, og terrænet er ikke blevet reguleret på det sted. Der er foretaget en terrænregulering ud mod Næsvej, som efter aftale med ejeren bliver udjævnet.
Kommunen har endvidere tilsendt udtalelse af24. maj 2005 fra Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs, hvorefter der ikke ses at være bemærkninger til det ansøgte byggeri.

ol
I

Nævnets afgørelse:

•

Opførelse af det ansøgte sommerhus af fabrikat EBK HUSE, ses ikke i strid
med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943. Nævnet
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, opførelse af
sommerhuset med samme beliggenhed som det tidligere nedrevne hus, og
som angivet på den tilsendte situationsplan. Det oplyste om materialer og
farver godkendes.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

•

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 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:
Dragsholm kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS.~418~lASorø. t .... "'d b"'kr=~tes
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Journal nr. F62/05
Deres J.nr. 9-4 GE/2

Den 13. juni 2005

Ved skrivelse af23. maj 2005 har kommunen for ejerne, Birthe Margit Hedegaard og Jens Peter Hedegaard, ansøgt om nævnets tilladelse til etablering af
ny tagkonstruktion i fonn af saddeltag over eksisterende tilbygning samt i den
forbindelse etablering afmindre overdækket areal på 7 m2 ved indgang til eksisterende sommerhus på matr.nr. 4 ge Ordrup by, Fårevejle, beliggende Nyvangsvej 7 B. Sommerhusets beboelsesareal er herefter 90 m2•
Ejendommen er om rattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Udvendig træbeklæclning
Sternbrædcler og gerigter

: Sort
: Hvide."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens fonnål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. I, jf. fOlTetningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af nyt tag, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

"

--

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, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber
en lørd-ag---efler helligdag-, forlængeSfristen til-d-e~- følgende
hverdag.
Klage indgives skrifti igt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales,

hvis De får helt~etrercrelvis medhold i Deres klage.
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Fle01111il Jørgensen
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Kopi af kendelsen sendes til:
Birthe Margit Hedegaard og Jens Peter Hedegaard, Orøvej 7,4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 21 00 Københ~~riftens
.' t,i '; ed ekrP:3ftes.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So~omrneren
1~;te<:1J.Q~n
4 JUNI
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs '"
anja
N,cvl1smedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ril1gste(I'---'~~~
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________

Dragsholm Kommune
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Skov- og Naturstyrelsen

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted - ---- - ----

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16

~~ Jm~~~læ~§
Journal nr. F69/05
Deres J.nr. 9-4 IO/1

Den 14. juni 2005

Ved skrivelse af9. juni 2005 har kommunen for ejeren, Klaus Bcntsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 22 m2 samt ombygning af eksisterende sommerhus, der herefter er på 77 m2, alt på matr.nr. 4 io
Ordrup by, Fårevej le, beliggende Døvnældevej 22.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendigc farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

: Sort ta,gpap
"Tag
: Ceder- eller lærketræ, ubehandlet
Ydervægge
Vinduer og døre : Lys farveløs træbeskyttelse."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades til- og ombygning som angivet, når der anvendes materialer
og farver, som angivet:

e'

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

e
____

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, afg~Lel_sen_er JP.e.~tdelt_
den_p~K~ldeI)i!~ldageperettig~de. _Hvis)<.l~g~frist~n
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 gehyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
viI
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eIIer--,iile1vismedhold i Deres klage.

4~
Flem~Y~:1if'rgensen

;/

Kopi af kendelsen sendes til:
Klaus Bentsen, Døvnældevej 22, Ordrup, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 21OP.)~9.eBhav .
l\.18 r,n",ns
Skov- og Naturstyrclsen, Haraldsgade 53, 2100 Københ'\:)n
.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø omrneren~
Nævl~smedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs o'., Sonj
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsel1

~ p aH\\~ '),ijl\~;~

Tlf. 5761 2266
Fax 57 612216

Journal m. F73/05
Deres J.nr. 9-8 AZ/l

Den 27. juni 2005

Ved skrivelse af 16. juni 2005 har kommunen for ejeren, Minna Holm Kragelund, ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af nyt sommerhus på 105 m2, på matr.nr. 8 az Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Næsvej 2.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udwndige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Ydervægge
: Træbeklædning, sort eller sOlibnm nuance
: Tabrpap, sort m. 20 graders hældning
Tag
Vinduer og døre : Mørk nuance eller i en oliebehandlet mahogni eller tilsvarende træsort."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens fonnål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonnand- i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af nyt sommerhus, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2 .

inden 3 år, jf.

)'

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, 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 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
hehandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får hel!~e].J~r:.~elvismedhold i Deres klage.

d~

~ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Minna Holm Kragelund, Brønlunds Alle 41,2900 Hellerup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 21 OQ~bcnhavn.ø:
hl"\ bel<r=ftes
lX nTiens ngl:
c",
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københ'i)n
. ~~ .
ted~~den2 7
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø ornmeren, . In
~~
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs .....
, ($onja
anton
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 RLngsted-a s.
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~!.~dningsnævnet for Vestsjællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rfldhuset, Rådhusvej 75
4540 Hlrevejle

Amt

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 612216

Journal nr. F81/0S
Deres J.nr. 9-4 NZ/l

SCA1'fNJET

Den 15. august 2005

Ved skrivelse ar2. august 2005 har kommunen for ejeren, Birgit Solveig
Møller Larsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygninger på
henholdsvis 12 m2 og 16,7 m2 på matr.nr. 4 nz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 18.
Ejendommen er omi~lttet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VIl er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger
mecl angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
l ansøgningen

er om udvendige

"Tag
Vinduer og døre
Nævnets

farver/materinler

: Som eksisterende
: Fyrretræ."

anført:

hus

afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningscleklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fi-edningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonl1and - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l, j fOlTetningsordenen for Fredningsnævn
~ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse aftilbygningeme,
når der anvendes materialer og

r.

f~lrver, som angivet.
Tilladelsen
bortfalcler
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

udnyttet

inden

3 år,

jf.

A fgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages
til Naturklagenævnet
(adf. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København
K) af bla. ansøgeren,
ejeren og forskelljfe
myndigheder,

~c:d--

\Lx\

\'-t - -::J~-Z

J~L

"

,-,

•

foreninger
og organisationer.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag,
forlænges ti"isten til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftl igt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløhet.
Rettidig klage har opsættende virkning
for den påklagede
afgørelse,
medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Dct er en betingelse for Naturklagenævnets
behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gehyr på 500 kr. Naturklagenævnet
vil sende Dem en
opkrævning
på gebyret,
når nævnet har modtaget
klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen,
før gebyret
er modtaget.
Vejledning
om
gebyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales,

•

hvis De får helt.e/fiiVis

4t

Flemn:l.i1~~ ·.~:::~n

medhold

i Deres klage.
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KopI aCkelldelsen sencles til:
Birgit Solveig Møller Larsen, Fru Ingesvej

13,4400 Kalunclborg
Danmarks Naturfredllingsforening,
Masnedøgade 20, 21 07 Købift~hrf~rri~tl. h d bekræftes.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,21 00 Københa~~~r
1 d
n
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Fredningsnævnet for Vestsj ællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Amt

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 612216

Journal nr. F82/05
Deres J.nr. 9-4 KM/2

Den 15. august 2005

•

Ved skrivelse af 10. august 2005 har kommunen for ejeren, Birthe Judy Bertelsen Jønsson, ansøgt Ol11l1ævncts tilladelse til opførelse al'redskabshus på
91112 på matr.nr. 4 km Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 6.
Ejendommen er omf~lttct af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. T deklarationens
pkL VIl er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygIlingstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturlredningsnævnet
og er godkendt af dette."

r ansøgningen

•

"Facade
Vindue og dør
Tag
Nævnets

er

0111

udvendige

farver/materialer

anført:

: U m bragrøn
: Svenskrød
: Rødbrun."

afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationell
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens fonnål.
Under hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. I, j f. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at e1ertillades opførelse al'redskabshus,
når eler anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen
bortfalder
naturheskyttelseslovens

såfremt

den

ikke

er

udnyttet

inden

3 år,

jf.

§ 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,

2-. o..::;\

I
).,.~

- } 't.\\

L.t. -

::>

;J::/L

.~o

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

----;):;/
hvis De får helt'e)ler" delvis medhold
~~

i Deres klage.

'"

V::(f'/ ~
FleH41n'lng Jørgensen

()I;/

Kopi af kendelsen sendes til:
Birthe Judy Bertelsen Jønsson, Humlemarksvej

5,2605 Brøndby
Danmarks NaturCredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 Køben!lavncPri
ti e b \<ræftes.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København !Ø:Jsknften . .~
ed e
5 AUG.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Dommeren
In \
N{evl~smecllem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
.......... ~ia
nton"
Nrevnsmedlem Rol r Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
ss.'
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for Vestsjællands Amt

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 5761 2266
Fax 57 6122 16

Journal nr. F83/05
Deres lnr. 9-4 EYII

Den 16. august 2005

•

Ved skrivelse af I I. august 2005 har kommunen for ejeren, Ole Damm Olesen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af udestue på 15 m2 på matr.nr. 4 ev Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 9.
Ejendommen er om fattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger.
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfrcdni ngsnævnct og er godkendt af dette."
I ansøgningen
"Ydervægge
Vinduer/døre
Tag

•

Nævnets

er om udvendige

farver/materialer

anført:

: Træbeklædning,
malet i mørkegrå: Tnc, malet hvidt
: Tagpap, grønlig nuance."

sort nuance

afp,ørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fi"edningens f01111 ål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. I, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
~ 9, stk. 4
- at der tillades op førelse af udestuen, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen
bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden

3 år,

jf.

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,

.

2o::} ....
ytt\., Li - J"J:JL

1'1-,

H

',I

•

,;

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
t'()f den påklagede
afgørelse,
medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets
hehandling af Deres klage, at
Dc indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet
vil sende Dem en
opkrævning
på gebyret,
når nævnet har modtaget
klagen fra amtetl
kommunen/ti-edningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen,
før gebyret
er modtaget.
Vejledning
om
gehyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk
Gehyret tilhagebetales,

•

hvis De får hel~,~lle~is
,
,

medhold

i Deres klage.

"'A~'
Flen~{

lt16rgensen

It./
I

,I

•
\r.

Kopi aCkendelsen sendes til:
Ole Damm Olesen, Haxlersdalvej
Danmarks Naturfredningsforening,

•

59,2650

Hvidovre

Masnedøgade

20, 21 00

~6~~lHw~rig~"1
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N~cvnsmedJcm Enk Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
.
.
. 10 ø I
.
Nævnsmedlem RoICDe.Jløw, NyvangsveJ
, rs ev, 4100 Rmgsted
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~d bekræftes.
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Journal nr. F88/05
Deres J.nr. 9-4 fT/1

Den 22. august 2005

Ved skrivelse

af l (J. august 2005 har kommunen

for ejerne, Pernille Grarup

H ertz og Lars Grarup, ansøgt om nævnets tilladelse til ombygni ng af overdækket telTasse på ca. 11 m2 til beboelse på matLn1". 4 ft Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 25.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. r deklarationens
pkt. vrr er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forindelI bygningstegninger
med angivelse afudvendige
l~lrver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."
I ansøgningen
"Tag
Vinducr
Stolper

er om udvendige

farver/materialcr

anført:

: Sort tagpap
: Hvide
: Sorte (som træværk på eksisterende

hus)."

Nævnets afr,øreJse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnå1et med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommcrhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens f01111 ål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. 1, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stle 4
- at der tillades ombygning af overdækket tenasse til beboelse, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen
bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden

3 år,

jf.

*

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages
til Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360

k~
.....
r21\ /"-i l7lt

wu ~

-::J

3. oCJ

Køhenhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageherettigede. Hvis klagefristen
udløher 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 betingelsl: for Naturklagenævnets hehandling af Deres klage, at
De inubetaler et gehyr på 500 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke påbegynde
hehandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får heIJ...
etl~elvis
. J':/

medhold i Deres klage .

~J"

F Iertllll1l1g ørgensen
/ /~

:/;

Kopi af kendelsen sendes til:
Pernille Grarup Hertz og Lars Grarup, Frændevej 18,2870 Dyssegård
Danmarks NaturfrecJningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
NævnsmecJlem Erik FrancIsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet for Vestsj ællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevej le

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

§CAN1~ET

Amt

Tlf. 57 61 22 66
Fax 5761 2216

Modtaget i
Skm;o og Naturstyrelsen
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Journal nr. F89!05
Deres J.nr. 9-4 Iq!2

Den 23. august 2005

e

Ved skrivelse af J 9. august 2005 har kommunen for ejeren, Poul Kvist Christensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 7,2 m2 til
sommerhus på matr.nr. 4 Iq Ordrup by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 12.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VIl er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Døre og vinduer:

Signal hvid."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fOTInåletmed fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fomul11d- i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse aftilbygningen til sommerhuset, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
~00

'\ ~

)-C ~tl '--t -

r+s
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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!
kommunenlfredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt.elt~l1elvis
,,.,.."

medhold i Deres klage.

.",,~

,,,d">"~

''''tØ,
/A1~
Flenitnii;g Jørgensen

~(j

Kori afkcndelsen sendes til:
Poul Kvist Christensen, Bygaden 13,2605 Brøndby
~
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 21 00 ,Køb~nhavn <? .
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københav\,l~knf1ens
ti. ~d b
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø Dommeren (I'
ed,
N,"Cvnsmedlcm Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs .........
,. (S~nja
anton
N,:cvnsmedlcm RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringste~
Q s .
I
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for Vestsjællands
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Dragsholm Kommune
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Journal m. F93/05
Deres .f.m. 9-4 HNI2

Den 8. september 2005

el

Ved skrivelse af23. august 2005 har kommunen for ejerne, Anette Nyrup
Paulsen og Erling Christian Paulsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på ca. 21 m2 til sommerhus på matr.nr. 4 hn Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Følfodsvej 19.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. vn er bl.a. anført:
"lngen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anfØli:

'.

"Facader
: Brune
Vinduer og stem : Mørkegrøn
: Brune
Døre
: Ral."
Tag
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skØlmes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold tiI fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets fonmmd - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

~I

inden 3 år, jf.

'
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 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:
Anette Nyrup Paulsen og Erling Christian Paulsen, Birkeparken 1,2. 2.,
4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgatle 20, 2100 Københav ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haral~~gade 53, 2100 Køli.cld5kfiftID1Sr,' t!~l e bA~~krt,;.:=l'St--f~e9s"
h
Vestsjællands Amt, Natur & MilJø, Alleen IS, 418cmmmeren I ( l
e
0J
Na::vnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asn.a'(~ onja
nton
/
N"cvnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ring
ass.

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm KOlllmune
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Amt
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Journal 11r. F97/05
Deres .J.nr. 9-4 PM/2

Den 15. september

\..'A

Ved skrivelse af l. september 2005 har kommunen for ejeren, Jan Gulløv,
ansøgt om nævnets ti lladc1se ti I opførelse af fri tidshus på 134 m2, terrasse
samt jordvarmeanlæg
alt på matr.nr. 4 pm Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Bynkevej 2.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" .lorder maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette."

J ansøgningen

•

"raeader
Vinduer/døre
V inclskede/stern
Tag
Nævnets

er

0111

udvendige

farver/materialer

anført:

: Træbeklædning,
malet mørk brun (Gori 894)
: Træ malet hvidt
: Træ malet hvidt
: (bf dobbelt S: Sort."

afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sOlllmerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn herti I bestemmer nævnets fonnand - i medfør af naturbeskyttelseslavens 9 50, stk. I, jf. fOlTetningsordenen for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opCørelse af fritidshuset med terrasse, når der anvendes materialer og f~lrver, som angivet.
Tilladelsen
bortfalder
naturheskyttelseslovens

såfremt den ikke er
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

udnyttet

inden

3 år,

jf.

2005

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
~ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages
til Naturklagenævnet
(ad r. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København
K) af bla. ansøgeren,
ejeren og forskellige
myndigheder,
foreninger
og organisationer.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden
bestemmer andet.
Det cr en betingelse for Naturklagenævnets
behandling af Deres klage, at
Dc indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet
vil sende Dem en
opkrævning
på gebyret,
når nævnet har modtaget
klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen,
før gebyret
er modtaget.
Vejledning
om
gebyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret

tilbagebetales,

hvis De får helt elle~~!~vis
~
..../''

medhold

i Deres klage .

_ ..-,~

Flen2-~}1:~~ørgensen
,./t
I

•

Kopi afkendelsen
sendes til:
Jan Culløv, Møllcbaken 8,2700 Brønshøj
Danmarks Naturfl-edningsforening,
Masnedøgade 20, 21 0.0 Kø~enhav~ 0.
Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53, 21 00 KøbenhL~~~nftens
. gt,!;
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorpommeren
n
N;CVI~sl11cdlel11Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs -~- ~onja
N,cvnsmedlcl11 Rol f Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted\.
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
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Dragsholm Kommune
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Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal m. F91/05
Deres J.m. 9-11 AGil

•

Den 2. september

Ved skrivelse af24. august 2005 har kommunen for ejeme, Jon Willem AIbris og Benedikte H. Laursen Albris, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus prl 80 m2 på matr.nr. 11 ag Ordrup by, Fårevejle, beliggende Skjærkjær 10.
Ejendommen er om{~lttet af deklaration om fredning tinglyst den 19. december 1936. I deklarationens er bl.a. anført:

"Pil hver parcelmaa

kun opføres een beboelsesejendom
end een familie ad gangen."

heboes afmere
I ansøgningen

•

er om udvendige

"Facader
Døre og vinduer
Tagdækning
Nævnets

farver/materialer

og denne maa ikke

anført:

: Sortmalet træbeklædning
: Hvide
: Skifergrå tagpap."

af:::ørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets
karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. I, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen
bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er
§ SO, jf. § 66, stk. 2.

udnyttet

inden

3 år,

jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages
til Naturklagenævnet
(adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København
K) af hla. ansøgeren,
ejeren og forskellige
myndigheder,

~\
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foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgøreIsen er meddelt den pågældende klageberettigede. H vis klage fristen
uuløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hveruag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
------Rettidig
-klage - har -opsættende -virkning for -den -påklagede--afgørelse,-----medmindre klagemynuigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gehyr 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
gehyrordningen kan finues på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gehyret tilbagebetales, hvis De får he!t-et~elvis

/ /0
//~Æ

."//~~

medhold i Deres klage.

r

FlerJ;>7 ,in Jørgensen
VI

o

o',

'/

/

Kopi af kendelsen sendes til:
Benedikte Laursen Albris og Jon WiIlem Albris, Berggreensgade 48,21000
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0

•

Skov-oog NatUl'styrelsen, Haral~~gade 53, 21 00 Københ~~ten~.
.g~t' h Jd bekrC3ftes.
Vestsjællands Amt, Natur & MIlJø, Alleen 15,4180 S@'t)mmere . i ste
den O r
L
Nccvnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæ.~
1',,'.
'L "1,(j)
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Rings~l o ss:nto'
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Fredningsnævnet for Vestsj ællands Amt
Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
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Amt

Tlf. 5761 2266
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Journal nr. F 10 1/05
Deres J.nr. 9-4 BQ/3

Den 19. september

•

2005

Ved skrivelse af 13. september 2005 har kommunen for ejeren, Søren Bols
Pedersen, ansøgt om nævnets tilladelse til tilbygning af vinterhave på 19,3
m2 på matr.nr. 4 bq Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 38.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens
pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden hygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturrredningsnævnet
og er godkendt af dette."

I ansøgningen

er oplyst, at den tinglyste strandbeskytteleseslinie
overholdes
og at vinterhaven ikke opføres næmlere vandet end den eksisterende bebyggelse.

•

I ansøgningen
"Facade
Tag
Nævnets

er om udvendige

farver/materialer

anført:

: Svenskrød (som eks. hus)
: Betontagsten : S-sorte."
afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhole! til fredningens fonnål.

•

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. 1, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af vinterhaven, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen
bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt

den

ikke

er

udnyttet

inden

3 år,

§ 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
hehandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får h~IJ 'ene.i~elvis medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Søren Bols Pedersen, Vesterkærsvej 7,2650 Hvidovre
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2109 Køb.~nhavn.ø ',..
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 KøbenhaVJi~<JI ens r t,!~1 e
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sor~ornmeren
• In
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs ......
~. Sonja
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslcv, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
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TIt. 5761 2266
Fax 57 61 2216

JoumaI nr, FIOl/OS
Deres J.nr, 9-4 GY/l

Den 21. september 2005

•

Ved skrivelse af 16. september 2005 har kommunen for ejeren, Birthe Gudrun Holst, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et udhus på 12,3 m2
på matr.nr. 4 gy Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 124.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Tag
Vægge samt mindre bygningsdele
Vindue

: Sort tagpap
: Blå
: Hvid."

Nævnets afgørelse:
Op førelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udhuset, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2 .

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adf. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
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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,
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
gehyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

,/,

Gebyret tilbagebetales, hvis De får he~t-eHer delvis medhold i Deres klage.
o,,

, A!??~1.
FleIT]riJ}~ Jørgensen
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Kopi af kendelsen sendes til:
Birthe Gudrun Holst, Stampesgade l, st. tv., 1702 V
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2 I 00 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 21 00 Køben~~§~ften~r"ati..
h d bekræftes.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 SOObmmeren"
ed, e 2 1 S EP.
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
' .
.
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ri'ngst ~nJ oa :nton
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Journal m. F I00/05
Deres J.nr. 9-4 OEII

Den 19. september 2005

Ved skrivelse af9. september 2005 har kommunen for ejeme, Ingelise Nørgaard Granlund og Per Oskar Granlund, ansøgt om nævnets tilladelse til inddragelse af udhus til beboelse samt opførelse af overdækket terrasse på
matr.nr. 4 oe Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 4.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnct og er godkendt af dette."
I ansøgningen er

0111

udvendige farver/materialer anført:

"Vægge
Døre og vinduesrammer
Terrasse med stolper
Tag på udhus
Terrassens tag
Nævnets

: Svenskrød
: Hvide
: Naturfarve
: Sort unduline bølgepap
: Klare/hvide trapez plader."

afp,ørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fom1ålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens fonnål.

•

Under hensyn hertil bestemmer mcvnets fonnand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades inddragelse af udhus til beboelse samt opførelse af overdækket terrasse, når der anvendes materialer og farver, SOI11 angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ SO, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens ~ 43, jf. ~ 86, jf. § 87, stk. 1
p~lklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger ti-a 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 klagemyncligheden 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 gelJyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller:::t~Wis medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Jngelise Nørgaard Granlund og Per Oskar Granlund, Birkeparken l, 03, 3,
4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 K~benhavn ,.. ed
I !rl!=:krlften nq::1'
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københ'<r\"lYIO
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So~omrner,
'
Nævnsmedlem Erik Franc1sen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs -.
So n]
N;cvl1smec11emRolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ring ed
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Fredningsnævnet

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

for Vestsj ællands Amt

itlEG. Nl
Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Modtaget i
S~ro'9~og Naturswrelsen

I), ® ~,)i':!~~IT~~
Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Joumal nr. F99/05
Deres J.nr. 9-4 RX/2

Den 19. september 2005

le

Ved skrivelse af 12. september 2005 har kommunen for ejeme, Niels Wester- - -- ---bye-Juhl og Helle-Hedegaard Juhl, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af - - - -tilbygning med terrasse, således at sommerhuset iait udgør 1151112, samt udhus
på 9 mZ, på matr.nr. 4 rx Ordrup by, Fårevejle, beliggende Nyvangsvej 4.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. Ideklarationens pkt. VII er bl.a. anført:

- - - --

"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Om farver har Dragsholm kommune telefonisk den 15. september 2005 anført:
"Tag
Vinduer
Facade

: Sort
: Hvide
: Mørk bejdset (som eks. hus)."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen med terrasse samt udhus, når der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.
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Afgøre1sen kan efter naturbeskytte1ses1ovens § 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, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klage fristen
udløher 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.

e

----

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gehyret, 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
- ---
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Gehyret tilbagebetales, hvis De får hel,~elY~:r:J1elvismedhold i Deres klage .
. r:......,....,/o<' ~,,r/'
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Kopi af kendelsen sendes til:
Niels Westerbye Juhl og Helle Hedegaard Juhl Maglehøj 44, 3520 Farum
Danmarks Naturfreclningsforening, 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 RolfDej1øw, Nyvangsvej 10, Ørslev, V@@~~
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.._.,.....\ Sonja
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Rådhuset, Rådhusvej 75
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Amt
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Fax 57 61 22 16
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Journal nr. FI07/0S
Deres J.nr. 9-4 eM/2

Den 7. oktober 2005

•

Ved skrivelse af29. september 2005 har kommunen for ejeren, Niels Folker Gregersen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på ca. 90 m2 med overdækket terrasse på matr.nr. 4 cm Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved Skoven.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april 1943. I deIdarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Facade
Vinduer/døre
Vindskede/stem
Tag

: Træbjælker malet teak
: Træ/mahogni
: Træ, malet teak
; Betontagsten. "

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusOlmåde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i
forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. 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
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København K) af bla. 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,
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 hjernrneside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller~Qelvis medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Niels Folker Gregersen, Kongsbjergvej 24, 2830 Virum
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej ID, 0rslev, 4.100 Rin.g1lt.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
41 00 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F104/05
Deres J.nr. 9-4 SY/l

SCA1~N}Evr
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Den 6. oktober 2005

Ved skrivelse af27. september 2005 har kommunen for ejeren, Preben
Mandrup Johansen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning
på 7 m2 på matr.nr. 4 sy Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 8.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
: Tagpap
Ydervægge: Naturfarvet træ."

•

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

•

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
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-
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gøreIsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får h~.!t_~l!~elvis
. •
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•

medhold i Deres klage.
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Fle;'bq),~g Jørgensen
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Kopi af kendelsen sendes til:
Preben Mandrup Johansen, Vadbro 122,2860 Søborg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørsledv,k4LOO
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Journal nr. FlO5/05
Deres J.nr. 9-4 ZÆ/l

Den 6. oktober 2005

Ved skrivelse af27. september 2005 har kommunen for ejerne, Connie Hasseriis Jensen og Kurt Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 9,6 m2 til eksisterende fritidshus på 65 m2, samt udhus/værksted på 16
m2, på matr.nr. 4 zæ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Nyvangsvej 5 A.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
Væg
Vinduer, dør og stem

: Gule cementtegl - B&C S-system
: Hvidlaseret l "xS" brædder l på 2
: Hvidlaseret (hvid træbeskyttelse)."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen samt udhus/værksted, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får he~t ellefd!;)lvis medhold i Deres klage.
/
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Fleo1Yi? ,..Jørgensen
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Kopi afkende1sen sendes til:
Connie Hasseriis Jensen og Kurt Jensen, Dragevej 24,4040 Jyllinge
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dej løw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4lI!<trtJ;m~&irigti
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Journal nr. FlOS/OS
Deres J.nr. 9-S A0/l

Den 6. oktober 2005

tit

Ved skrivelse af3. oktober 2005 har kommunen for ejerne, Anne Birgitte
Skytte og Peter Bo Jarbøl, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerlms på 126 m2 på matr.nr. 8 aø Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej
6.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Sort skifer
Ydervægge: Blå-sort."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, sik. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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,
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foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klage fristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får h.~~~,r~~lvis

medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Anne Birgitte Skytte og Peter Bo Jarbøl, 4 Op der Hobuch, L-5832 Fentange, Luxemborg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslevl',4dlOO.Ri s ti' h d b kræftes
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Journal nr. FI13/05
Deres J.nr. 9-4 MT/3

Den 12. oktober 2005

Ved skrivelse af 11. oktober 2005 har kommunen for ejeren, Rene Kjeld
Matth6, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af vinterhave på 16 m2 på
matr.nr. 4 mt Ordrup by, Fårevejle, beliggende Cikorievej 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
Facade
Vinduer

e

: Sort
: Grøn umbra
: Svensk rød."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold ti1fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskytte1seslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af vinterhaven, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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,

b,-1'2,\ 1

J ~

\ 87-

-:;n::> 'Z.

<'

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

medhold i Deres klage.

/<~/~
F15~~ørgensen
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Kopi af kendelsen sendes til:
Rene Kjeld Matthe, Cikorievej 3, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, ørslev,I4,vOO!MtfIglfte'gtig~ed be ræftes.
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Journal nr. Fl24/05
Deres J.nr. S 4084

Den 18. november 2005

Ved skrivelse af 11. november 2005 har Arkitektfirmaet Ejvind Gadmar for
ejerne, Karen og Søren Lindskov Hansen, ansøgt om nævnets tilladelse til
nedrivning af eksisterende sommerhus samt opførelse afnyt sommerhus på
91 m2 på matr.nr. 11. cg Ordrup by, Fårevejle, beliggende Knarbo Klint 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 15. oktober
1941 og senere med nævnet som påtaleberettiget. Ifølge deklarationen må
ingen bygning opføres på grunden uden nævnets godkendelse.
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Facader

: Græstørvstag
: Transparent træbeskyttelse i j ordfarveskal a ."

Nævnets afgørelse:

•

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 15. oktober 1941.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af det nye sommerhus med samme beliggenhed
som det eksisterende, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

•

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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

jf. § 87, stk. 1
15, 4., 1360
myndigheder,
dag, af

'.

gøreisen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr, Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales,

hvis De får h~!o~.el1srtJ~lvismedhold i Deres klage.
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Kopi afkendelsen sendes til:
Karen og Søren Lindskov Hansen, Herredsvej 38, 2820 Gentofte
Dragsholm kommune, Rådhusvej 75,4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københa~"'ø!<rift8ns
iq i;,
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 SorøDommererl-+'-f::tI"mn:<:l1
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
o~ja 1 "''VY-n
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. Fll4/05
Deres J.nr. 9-4 VT/l

Den 31. oktober 2005

Ved skrivelse af 14. oktober 2005 har kommunen for ejerne, Helle og Otto
Steenbach, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 17 m2
til eksisterende sommerhus på 42 m2, på matr.nr. 4 vt Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Næsgårdsvej 25.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
] 943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag: Sort (som eksisterende)
Væg: Grøn Umbra (som eksisterende)."
•

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

•

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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,
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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,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt e1le~etvis
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medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
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Journal nr. F86/05
Deres J.nr. 9-8 AR/4

Den 31. oktober 2005

•

Ved skrivelse af 4. august 2005 har kommunen for ejeren, Kirsten Irene Engel, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et sommerhus på matr.nr. 8
ar Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 80.
Nævnet har tidligere under F94/03 og F20/05 behandlet ansøgninger om nyt
sommerhus på ejendommen. I den forbindelse har nævnet besigtiget og forhandlet sagen på ejendommen.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har den 8. september 2005 bemærket:
"Ejendommen ligger i et udbygget sommerhusområde på nordsiden af Ordrup Næs og er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943, hvorefter bebyggelse kun må ske efter tegninger, der forud er godkendt af fredningsnævnet.
Ifølge deklarationens kortbilag er ejendommen beliggende i område C. Det
fremgår af deklarationens pkt. III blandt andet, at bygningerne i dette område skal lægges i arealets sydlige del og ikke mere end 28 meter fra skellet
mod de allerede udstykkede grunde. Den over arealet førende vej forlægges
langs skellet mod de tidligere udstykkede grunde.

Amtet har i tidligere projekter til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen udtalt, ikke at have bemærkninger til husets udformning og placering
udenfor den i fredningsdeklarationen nævnte byggelinie på 28 meter, idet
kun en af de øvrige bebyggelser i område C overholder byggelinien.

•

Bebyggelsen i det nu ansøgte projekt har samme størrelse og udformning
som den i det projekt, fredningsnævnet ved afgørelse af27. april 2005 ikke
fandt tilstrækkeligt grundlag for at dispensere til. Stort set hele huset var i
dette projekt placeret uden for byggelinien .
Bebyggelsen ønskes nu placeret i en lavning længere nord på grunden, ca.
40 meter fra skellet mod Næsvej, og altså i sin helhed uden for byggelinien
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på 28 meter.

•

Med henvisning til Naturklagenævnets afgørelse af22. september 2004 kan
der efter amtets opfattelse på ejendommen alene opføres nyt byggeri, der respekterer den i fredningsdeklarationen nævnte byggelinie på 28 meter, regnet fra skellet til matr.nr. 8 ao."
Dragsholm kommune har den 30. august 2005 supplerende udtalt:
"Der søges nu om et hus, der ønskes opført helt uden for byggelinien på de
28 meter, men som overholder strandbeskyttelseslinien. Huset ønskes opført
med stort set samme beliggenhed som ved første ansøgning af 2. oktober
2003, dog fremgår husets facade mod vandet en del mindre.
Umiddelbart ser det ud til, at byggelovens bestemmelser kan overholdes."

•

Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs har i skrivelse med bilag af 27. september 2005 redegjort for sin holdning til det nu ansøgte projekt. Foreningen har besigtiget området og har haft møde med bygherren og
arkitekt Knud Holscher. Om det ansøgte byggeri anføres:
"Grunden er på ca. 11.000 m2 og bebyggelsesprocenten er 10 %. Huset opføres i træ, som males sort med græs på taget og en synlig facade på ca. 2 meter (når bortses fra tagrejsningen) med refleksfrit glas i facaden mod Næsset
og med etablering af en mindre jordvold med en højde på ca. 0,5 meter foran
huset (igen set fra Næsset). Det eksisterende beboelseshus på grunden rives
ned. Den eksisterende garage bevares."
Grundejerforeningen har i sin vurdering anført en række momenter for bestyrelsens konklusion og indstilling, der er sålydende:

•

"Samlet er det bestyrelsens vurdering, at der foreligger tungtvejende grunde
for at tillade det ansøgte byggeri med en placering udenfor 28 meter byggelinien. Såvel husets arkitektoniske udformning som placering i en naturlig
lavning på grunden vil udgøre en for omgivelserne skånsom løsning, der respekterer og harmonerer med de betydelige naturinteresser, der findes i området.
Ved vurdering af det retlige grundlag for en dispensation har bestyrelsen tillagt det vægt, at der på et flertal af de parceller for hvilke 1943 deklarationens pkt. IH er gældende, allerede er sket opførelse af bygninger, der i sin
helhed er placeret udenfor byggelinien. Der foreligger ikke i forhold til det
konkret ansøgte byggeri sådanne særlige grunde, der kan berettige til en forskelsbehandling i forhold til den her omhandlede parcel.
På grundlag af det anførte støtter grundejerforeningens bestyrelse ansøgningen om placering af byggeriet som ønsket af bygherren og indstiller på det
grundlag, at der dispenseres fra den i deklarationen omtalte byggelinie.
Bestyrelsen har ved sin indstilling lagt stor vægt på, at der derved opnås dels
en for naturen og omgivelserne skånsom placering af det nye hus samt at
placeringen vil indebære, at området nærmest Næsvej fremover får en mere
åben karakter end nu. Bestyrelsen har i den forbindelse forudsat, at dispensa-

tion meddeles på vilkår af, at det ansøgte byggeri opføres som beskrevet, at
det eksisterende beboelseshus på grunden nedrives, at der på grunden ikke
meddeles tilladelse til yderligere nybyggeri af nogen art samt at bestemmelserne i deklarationens pkt. III om beplantning respekteres i forbindelse med
det ansøgte byggeri."
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Dragsholm, har, uanset
anmodning om en udtalelse, ikke reageret.
Nævnets afgørelse:
Indledningsvis bemærkes, at det nu forelagte projekt findes at imødekomme
nævnets bemærkninger om en alternativ bebyggelse med adskillelse afhovedhuset og gæstefløjen i to bygninger, jfr. udskrift af forhandlingsprotokollen for nævnsmødet den 26. februar 2004. Herved opnås, at facaden mod
Næsset, længdemæssigt, bliver 17 meter, i stedet for det tidligere projekts 24
meter. Samtidig er facaden drejet lidt længere mod nord end det tidligere
projekt.
Om projektet lægges endvidere til grund, at alt træværk males i sort Umbra,
at eksisterende træer omkring huset bevares, at der anvendes klart, ikke reflekterende glas i vinduespartier mod Næsset, at huset udføres med græs!
mos på taget og at jorden skubbes en smule op foran huset så facadehøjden
mll11meres.
Under hensyn hertil og til det afGrundejerforeningen anførte om placering
af byggeri udenfor 28 m byggelinien, finder nævnet herefter, at byggeriet
med den valgte placering i en lavning ikke er i strid med fonnålet med den
tinglyste fredningsdeklaration. Nævnet dispensererer derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til opførelse af det nu ansøgte projekt i en
udfomming og med materialer som af ansøgeren, Dragsholm kommune og
Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs, beskrevet.
Det er en betingelse, at eksisterende beboelseshus på grunden nedrives og at
deklarationens pkt. III om beplantning respekteres i forbindelse med opførelse af det nye byggeri. Der kan ikke senere forventes tilladelse til opførelse af
yderligere byggeri på ejendommen.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adI. Frederiksborggade
IS, 4., 1360
København K) af bla. 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,
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
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Kopi af kendelsen sendes til:
Kirsten Irene Engel, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening
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
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Journal nr. FlIS/OS
Deres J.nr. 8-10 EA/4

Den 14. november

e

Ved skrivelse af l. november 2005 har kommunen for ejerne, Ane Marie
Aachmann Christensen og Jørgen Ole Hansen, ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse afuopvamlet
udestue på 19,2 m2 og carport med redskabsskur
2
på iaH ca. 30 m på matr.nr. 10 ea Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbakken 10.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963 med blandt andet fredningsnænvet
som påtaleberettiget.
Ifølge deklarationen skal bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver godkendes af fredningsnævnet.
I ansøgningen

•

er om udvendige

"Tag på udestue
Tag på carport
Stem på udestue og carport
Ydervæg
Nævnets

farver/materialer

anført:

: Mørk brochefarve
: Sort tagpap
: Mahogni
: Mahogni."

af{:"ørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommel).s beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningen s formål.

I.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn
§ 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af uopvarmet udestue og carport med redskabsskur, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen
bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt

den

ikke

er

udnyttet

inden

3 år,

jf.

§ 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet!
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ~l1~t~cre1vismedhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ane Marie Aachmann Christensen og Jørgen Ole Hansen, Betty Nansens
Alle 39, 1. th., 2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ~dsl<rjfte~i~t.j.;,
Jd b kræftes.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Dornmer~l
t dl 'en:l' NOV.
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
...-( Sonjl~i'antol'"
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Journal nr. F125/0S
Deres J.nr. 9-4 GP/2

Den 28. november 2005

Ved skrivelse af24. november 2005 har kommunen for ejerne, Inger Elisabeth og John Kenneth Kæregaard, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse
af om- og tilbygning på 41 m2 til eksisterende sommerhus på 50 m2, alt på
matr.nr. 4 gp Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 32.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
Ydervæg
Mindre bygningsdele

: Sort tagpap
: Mørk brun
: Hvide."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold ti Ifredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af om- og tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt el~~.f-,d~J.vis
medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Inger Elisabeth og John Kenneth Kæregaard, Holsteinsgade 66, 6. 14, 2100 ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 1.~8ql~H#&~~: ,ed '-
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Den 4. januar 2006

•

Ved skrivelse af 7. december 2005 har kommunen for ejeren Verner LundorffNedergaard, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af nyt udhus på
8 m2 og cykelskur på 14 m2 samt nedrivning af gammelt udhus på matr.nr. 4
en Ordrup By, Fårevejle, beliggende Højdevej 10. Ejendommen er omfattet
af deklaration om fredning tinglyst den 7. april 1943. I deklarationens pkt.
VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Væg: Jordfarver
Tag: Sort
Vinduer: Hvide
Sokkel: Grå."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udhuset og cykelskuret, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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~ Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

•

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage .
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Fleminfnl Jørgensen
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•
Kopi af kendelsen sendes til:
Vemer LundorffNedergaard & Ulla Holmboe Nedergaard, Opnæsgård 11,
Ol, tv., 2970 Hørsholm.
Damnarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet for Vestsj ællands Amt
Modtaget II

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Skov. ol!' ~aturBtyreIsen

~ 5 JAN, 2006

Dragsholm Konunune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Amt

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal m. F 135/05
Deres J .nI. 9-4 DY 12

Den 4. januar 2006

•

Ved skrivelse af 15. december 2005 har kommunen for ejeren, Marianne
Adolfsen, ansøgt om nævnets tilladelse til lovliggørelse af uopvarmet udestue på 21 m2 samt tilbygning aftoilet og entre på ca. 25 m2 på matr. nr. 4 dy
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Birkebjerg 16.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Farvevalg: som eksisterende:
Væg og tag: Svensk rød
Vinduer:
Hvide ."
Nævnets af2"ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens ~ 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udestue og tilbygning med toilet og entre, når
der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
.\
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København K) af b1a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, aførelsen
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
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Gebyret tilbagebetales, hvis De
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r hel e!le~aelvis medhold i Deres klage.
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Flemming Jørgensen
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Kopi af kendelsen sendes til:
ansøger
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dej løw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Amt

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 612216

Modtaget l
I:lk.ov-

OR

Naturstyrelsen
Journal nr. F 3/2006
Deres J.nr. 9-12 K/l

26 )AN. 2006

Den 25. januar 2006

e

Ved skrivelser af 4. januar og 6. januar 2006 har kommunen for ejerne
Karsten Henrik Jessen m.fl. ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning af
eksisterende sommerhus samt opførelse af nyt på matr. nr. 12 k Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 4.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 19. december 1936,
hvorefter ejendommen bl.a. ikke må udstykkes i mindre parceller end 4.137
m2, at der på hver parcel kun må opføres een beboelsesejendom og denne ikke må beboes af mere end een familie ad gangen og navnlig ikke indrettes til
feriekolonier, pensionater eller lignende.
Ingen bygning må opføres på grunden forinden tegninger er godkendt af
Fredningsnævnet.
Tinglyst den 4. december 1953 er påtaleretten af deklarationen overgået til
Fredningsnævnet.

(e

Det fremgår af de tilsendte tegninger og beskrivelser, at det ansøgte nye
sommerhus opføres af PLANET-Huse AIS og har et nettoboligareal på 78,5
m2, hvortil kommer 28 m2 terrasse, heraf 8 m2 overdækket.
Husets facader får dyb blå farve. Taget pålægges skifer og mindre bygningsdele males hvide.
Nævnets afgørelse:
Nedrivning af det eksisterende ældre sommerhus på ejendommen og opførelse af det ansøgte nye sommerhus med terrasse, findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 19. december 1936 og den 5.
december 1953.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

~.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskytte1seslovens § 50, stk. 1jv. forretningsorden for fredningsnævn § 9 stk. 4 at der tillades opførelse af det ansøgte fritidshus, når der anvendes materialer
og farver som angivet.
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. Tilladelsen

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 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 opkrævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ~lvis

/~/:.,7/

medhold i Deres klage.
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 57 61 2266
Fax57612216
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Skov- NI Naturstyrelsen

Journal nr. F 1/2006
Deres J.nr. 9-8 H/2

~ 6 JAN. 2006

Den 25. januar 2006

Ved skrivelse af2.januar 2006 har kommunen for ejeren Ib Bache ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af en carport på matr. m. 8 h Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 43.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7. april 1943, hvorefter
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver skal forelægges nævnet til godkendelse forinden byggeriets opførelse.
I deklarationen er endvidere bl.a. anført, at der på hver grund kun må anbringes eet beboelseshus til een familie med udhus e og en garage.

•

Den ansøgte carport er på knap 25 m2 og far samme taghældning på 38 grader som eksisterende garage opført i 1933. Idet carporten sammenbygges
med eksisterende bebyggelse tilsigtes, at carporten fremstår som en helhed
sammen med eksisterende hus og garage.
Carportens tag bliver grønt, som eksisterende hus, og carportens vægge bliver sorte som eksisterende hus.
Ejendommen er beliggende i 1. række mod Nekselø Bugt, men carporten
ønskes opført landværts eksisterende bebyggelse på ejendommen.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af carporten, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
-

--

-

-

----

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

•

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

Kopi af kendelsen sendes til:
Ib Bache, Hyrehøjvej 43, Ordrup Næs, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216
Y1.ud taget i

,t.urstyre1sen

16 JAN. 2006

Journal nr. F 8/06
Deres .J.nr. 9-8cb/4

Den 25. januar 2006

•

Ved skrivelse af 17. januar 2006 har Dragsholm kommune for ejeren, Kim
Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af redskabsskur på knapt
11 m2 på matr.nr. 8 cb Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 18.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"h1gen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag: Sort
Væg:Lærke/ceder."
Nævnets afeøreise:

•

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse afredskabsskuret, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
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(-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 opkrævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt~IViS

medhold i Deres klage.

~y/
Fl~~en

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Kim Jensen, Lucernevej 567,2610 Rødovre
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skoy- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted 10
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Journal nr. F 7/06
Deres J.nr. 05-079

~styrelsen

~ 'O FEB. 2006
Den

-

9 FEB. 2006

Ved skrivelse af 14. januar 2006 med bilag har De på vegne ejeren, Birgit
Aagaard Svendsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende sommerhus og dertil et selvstændigt anneks på ejendommen matr. nr. 4 aø Ordrup by, Fårevejle, beliggende Stengevej 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7. april 1943, hvorefter
bl.a. ingen bygning må opføres på Næsgårdens jorder, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Fredningsnævnet og er godkendt af dette.
mg. deklarationen må der dernæst på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til een familie med udhuse og en garage.
Om farver er i ansøgningen anført:
Facader m.m. males i mørkebrunt træværk.
Tag belægges med grågrønligt skifferbestrøet tagpap.
Vindues- og dørkarme og - rammer males i hvid [arve.
Sokler støbes i grå beton.
Det fremgår endvidere af ansøgningen, at tilbygningen til eksisterende sommerhus er på 5,3 m2 og vil blive udnyttet til toilet.
Det selvstændige anneks vil blive 60,9 m2 og indrettes bl.a. med toilet, men
ikke med køkken.
Af nævnets tidligere sag F 20/01 vedrørende ejendommen fremgår, at der
med cirka sarmne placering som annekset allerede er opført garage/udhus.
Nævnets afgørelse:
Idet det forudsættes, at nævnte garage/udhus er eller bliver nedrevet, findes
de ansøgte byggerier ikke i strid med formålet med den den 7. april 1943
tinglyste deklaration.
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Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen med toilet samt det selvstændige
anneks.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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!fredningsnævnet for Vestsj ællands Amt
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Fredningsnævnet
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Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
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Tlf. 5761 2266
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Skov- og Naturstyrelsen
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2 MRS. 2005

Journal nr. F 15/06
Deres J.nr. 9-4 IG/4

Den 1. marts 2006

•

Ved skrivelse af 16. februar 2006 har kommunen for ejeren, Jens Jørgensen,
Abelsvej 24, Lundby, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
tilbygning på 11 m2 til sommerhus samt ombygning, således at bebyggelsen
ialt udgør 87,2 m2 på matr.nr. 4 ig Ordrup by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 23.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkL VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" jorder maa opføres forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Farver:
Tag:
Væg:
Sten og
vinduer:

Som eksisterende hus
Sort
Pinotex kalkblå mørk 702
Hvide."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

•

Under hensyn herti I bestemmer nævnets fomland - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning på 11 m2 til sommerhus samt ombygning, således at bebyggelsen ialt udgør 87,2 m2, når der anvendes materialer
og farver, som angivet.

----

1I.t.1111"'111

Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

•

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. I
påklages til Naturklagenævnet (ad r. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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Journal nr. F 13/06
Deres J.nr. 9-4 Æ/2

Den

•

2 2 FEB. 2006

I skrivelse af 9. februar 2006 har kommunen for ejeren Søren Gliese, ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus på iait 55 m2 i forbindelse med tidligere tilladt sommerhus på matr. nr. 4 æ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 34.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Væg - Skagengul
Tag - Teglrøde ."
Nævnets afeøreise:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skØlmes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af en carport med udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

•

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2 .
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360

S"-» - JL l'" ~::J::J~<-r
~

København K) af bla. 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, 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
,'s medhold i Deres klage.
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Journal nr. F 16/06
Deres J.nr. 9-4 LB/1

Den 14. marts 2006

•

Ved skrivelse af24. februar 2006 har kommunen for ejeren, Frank Georg
Lyderik, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 6 m2 på
matr.nr. 4lb Ordrup by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag: Sort
Væg: Mellem brun."

•

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning på 6 m2, når der anvendes materialer
og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, afgørelsen er
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meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får hel!};~;,~S
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Journal nr. F 18/06
Deres J.nr. 9-4 GA/1

Den

•

,1 5 MRS. 2006

Ved skrivelse af28. februar 2006 har kommunen for ejeren, Ingelise Grete
Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse afudhuslbrændeskur på
35 m2 på matr.nr. 4 ga Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 10.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
] 943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag sort
Væg sort."
Nævnets afgørelse:

•

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udhus/brændeskur på 35 m2, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4.,1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
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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 opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage .
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Journal nr. F 19/06
Deres J.nr. 9-4 AQII

Den

1 5 MRS. 2006

Ved skrivelse af 28. februar 2006 har kommunen for ejeren, Per Skovmark
Andersen, ansøgt om nævnets tilladelse til lovliggørelse af udhus på 32 m2
på matr. nr. 4 aq Ordrup By, Fårevejle, beliggende Birkeberg 18.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."

r ansøgningen
"Tag:
Væg & dør:
Vinduer:
Bygningens
•

er om udvendige farver/materialer anført:
Sort
Brun
Sortlmørkbrun
højde 2,6 m."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
,

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af nat urbeskyttelseslovens § 50, stk. ], jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at opførelsen af udhuset på 32 m2 godkendes med anvendelse af materialer
og farver som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

I

I

''

,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, afgørelsen er meddelt den pågældendeklageberettigede.
Hvis klagefristen udløber
en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt elle!. delvis medhold i Deres klage .
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Journal nr. F 23/06
Deres J.nr. 9-4 GA/2

Den 29. marts 2006

Ved skrivelse af22. marts 2006 har kommunen for ejeren, Ingelise Grete
Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 24 m2
på matr.nr. 4 ga Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 10.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
sort
Væg
brune
Vinduer hvide."

e

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygningen på 24 m2, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, fore-
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ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klage fristen 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. Naturklagenævnetvil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delv_~ medhold i Deres klage .
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Journal nr. F 20/06
Deres J.nr. 9-4 BP/4

Den 5. april 2006

Ved skrivelse af 13. marts 2006 har kommunen på vegne ejeren Tove Terp
ansøgt om nævnets godkendelse af opførelsen af tilbygninger til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 bp Ordrup by, Fårevejle.
Nævnet har i sin afgørelse af27. august 2004, F 56/04 godkendt opførelsen
af carport/udhus og redskabsrum på ialt 64 m2• Det blev i den forbindelse
oplyst, at det eksisterende sommerhus er på 91 m2•
Af det nu ansøgte fremgår, at der ansøges om godkendelse af opførelsen af
en tilbygning på 5,2 m2 til den sydlige del af eksisterende sommerhus samt
en tilbygning på 2,5 m2 til den nordlige del af eksisterende sommerhus.
Tilbygningerne kommer ikke stranden nærmere end eksisterende godkendt
bebyggelse.
Tilbygningerne er opført i materialer og farver som eksisterende sommerhus.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. Ideklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
l ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag:
Sort pap
Vægge:
Brædder, lerfarvet (Okker)
Mindre bygningsdele: Hvide."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
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• Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af en tilbygning på 5,2 m2 til den sydlige del af eksisterende sommerhus og 2,5 m2 til den nordlige del, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en opkrævningpå 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
Gehyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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Journal nr. F 28/06
Deres J.nr. 9-4 DZ/2

Den 5. april 2006

Ved skrivelse af 29. marts 2006 har kommunen for ejeren, Filip Flemming
Forsberg, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af om- og tilbygning efter stormskade, nedrivning af diverse skure, ny tilbygning på 45 m2 og nyt
skur på 11,75 m2 på matr.nr. 4 dz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Birkeberg 14.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag:
Sort pap
Udvendig farve: Mørkebrun
Vinduer:
Hvid ."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af, ny tilbygning på 45 m2 og nyt skur på 11,75
m2, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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lAfgørelsen 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, 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 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 opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunenl
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ell~r-d~lvis medhold i Deres klage.
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Journal nr. F 32/06
Deres J.nr. 9-4- LY/l

Den ll. april 2006

•

Ved skrivelse af 4. april 2006 har kommunen for ejeren, Tina Lyhne Hansen, ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning af eksisterende sommerhus
samt opførelse af nyt sommerhus på 80 m2 inc1. overdækket areal. Dertil carport med udhus på iaH ca. 20 m2 på matr.nr. 4 ly Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen hygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Tag
Facader Vinduer -

sort
sortmalede
hvide."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades nedrivning af sommerhus samt opførelse af nyt sommerhus
med overdækket areral, og carport med udhus, når der anvendes materialer
og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

•

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ellerj!.el.vis medhold i Deres klage .
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Journal nr. F 36/06
Deres J.nr. 9-4 IH/l

Den

26 APR. 2006

Ved skrivelse af 24. april 2006 har kommunen for ejeren, Pia Karin Vest,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på ca. 6m2 til sommerhus på matr.nr. 4 ih Ordrup by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 25 .
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
" Huset
sortbejset
Vinduer
- hvide
Vindskeder- hvide."
•

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til sommerhus, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
IS, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
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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, 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. Naturklagenævnetvil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ~~!N:/!elvis medhold i Deres klage.
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Journal nr. F 37/06
Deres J.nr. 9-4 IÆ/2

Den

•

Ved skrivelse af 24. april 2006 har kommunen for ejeren, Marianne
Jeppesen, ansøgt om nævnets tilladelse til lovliggørelse af udhus på 9,6 m2
på matr.nr. 4 iæ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 11 C ..
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Farver som hus Vægge - umbra-grøn
Stem, vinduer og dør - rød (svensk)
Tag - rødbrunt."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades lovliggørelse af udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360

2 6 APR. 2006

København K) af bla. 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, 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 opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller., delvis medhold i Deres klage .
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Journal m. F 43/06
Deres J.m. 9-4KM/3

-. 7 JUNI 2006
Den

Ved skrivelse af 24. maj 2006 har kommunen for ejeren, Birthe Judy Bertelsen 1ønsson, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en carport på ca.
21 m2 på matr.nr. 4 km Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 6.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. Ideklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"hIgen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
; Grå
Væg
: Umbragrøn
Sternlvindskeder: Svenskrød."

(e

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens fOffilål.
Det konstateres, at der herefter - udover sommerhus med havestue - er opført 2 redskabshuse og en carport på ejendommen.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbe skyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af en carport, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

..

6 JUNI 2006

~fgørelsen 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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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Journal m. F 47/06
Deres J.m. 9-4 py/1

Den 21. juni 2006

•

Ved skrivelse af 13. juni 2006 har kommunen for ejeren, Lars Guldager Sørensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus på 15,2 m2
på matr.nr. 4 py Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højbjergvej 26.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige [arver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
: Sort
"Væg
: Rødt decra
Tag
Mindre
bygningsdele: Hvide."

•

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af det ansøgte gæstehus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

•

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

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

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt._~~!~:~rvis medhold i Deres klage.
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Journal nr. F 48/06
Deres J.nr. 9-4 GX/2

Den

2 1 JUNI 2006

Ved skrivelse af20. juni 2006 har kommunen for ejeren, Suzanne Steensen,
ansøgt om nævnets tilladelse til lovliggørelse afbygninger herunder udvidelse af to soveværelser samt gang på 8,97 m2, terrasse 13 m2 og udhus 9 m2
på matr.nr. 4 gx Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 122.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Hoved hus samt anneks : Sort
Vinduer
: Hvide
Tag
: Sort."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades lovliggørelse af bygninger herunder soveværelser, terrasse
og udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kro Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får hel~.':!!~Vis
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Ved skrivelse af 12. juni 2006 har kommunen for ejeren, Merete Nordentoft, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et skur på 23 m2 på
matr.m. II aq Ordmp by, Fårevejle, beliggende Knarbovej 9.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklarationer tinglyst den 24. august
1939 og den 5. december 1953.
Ifølge deklarationeme må der på ejendommen kun opføres een beboelsesejendom og denne må ikke beboes af mere end een familie ad gangen og
navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende.
Ingen bygning må opføres på ejendommen forinden tegning til denne er godkendt af fredningsnævnet.
Kommunen har oplyst, at skuret der vender ud mod vejen er beklædt med
granrafter. Det planlagte skur vil ligeledes blive bygget i sortmalet træ, og de
tre sider (forsiden undtaget) vil blive beklædt med granrafter.

,e

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Skur
: sortmalet træ
Tagbeklædningen : sort tagpap."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 24. august 1939 og 5. december 1953.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af det ansøgte skur med den angivne beliggenhed,
når der anvendes materialer og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 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 opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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•

Ved skrivelse af28. juli 2006 har kommunen for ejeren, Claus Abildstrøm,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et udhus på 22 m2 på matr.nr. 4
qy Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 28.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af"Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden byf,rningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Facade, porte samt
vinduer og vindskeder:
Tag

e,

Sort træbeskyttelse
Beklædt med listedækket tagpap."

Nævnets afgørelse:
Indledningsvis bemærkes, at nævnet den 14. januar 2005, F 1/05, har tilladt
opførelse af et sommerhus på 134 m2 på ejendommen.
Opførelse af det nu ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med
fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af det ansøgte udhus, når der anvendes materialer
og farver, som angivet.

_

(j

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

kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adI. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. 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, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kI. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkrævningpå 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.~.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Claus Abildstrøm, Hovmarksvej 20, 2920 Charlottenlund
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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•

Ved skrivelse af 7. august 2006 har kommunen for ejeren, Ole Niels Andersen, ansøgt om nævnets tilladelse til til- og ombygning af sommerhus på
matr. nr. 4 ca Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højdevej 7. Sommerhuset
ses herefter inc1. terrasse at være på 128 m2.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. l deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
Ydervægge
Vinduer
Døre

- halvblanke betontagsten
- sort/koksgrå
- almuegrønne
- almuegrønne. "

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af til- og ombygning, når der anvendes materialer
og farver, som angivet.
_

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (ad r. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delyis medhold i Deres klage.
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Ved skrivelse af 7. august 2006 har kommunen for ejeren, Svend Hvid, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus på 22 m2 samt nedrivning af gI. redskabsskur på matr.nr. 4 xy Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Næsvej l D.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Tag
Væg
Vinduer
Vindskeder
Dør

-

sort
pigmenteret træbeskyttelse (Lacerende) farveløs
hvide
svensk rød
svensk rød."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af gæstehus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
•

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 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 opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller ;;::>;delvis medhold i Deres klage.
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET
FOR VESTSJÆLLANDS

08?-3.00
AMT

År 2006 den 7. september kl. 14.00 atboldt Fredningsnævnetv/formanden
dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsråds valgte medlem Rolf
Dejløw, Ørslev, og det lokale medlem Erik Frandsen, Asnæs, møde i
M dt
Dragsholm Kommune.
Skov. o~ ~a~:ttf
8

Der foretoges:
F 39/06
jfr.
F 109/05

- ~
Sag om opførelse af nyt sommerhus
på matr. nr. 8 y Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 39. Ejendommen er omfattet af deklaration
tingl yst den 17. april 1935 med
påtegning tinglyst den 5. december
1953.

Der fremlagdes skrivelse af 4. maj 2006 fra Dragsholm kommune med sagens bilag ia1t 13 stk.
Mødt var:
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø ved landskabsarkitekt Bo Kiersgaard.
Dragsholm kommune ved ingeniør Jeanne Skelmose.
Danmarks Naturfredningsforening,
lokal komiteen i Dragsholm kommune
ved Carl Henrik Haagensen og Niels-Henrik Hansen.
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs ved Ole Rydahl og
Per Simonsen.
For ejeren Christian Poulsen mødte arkitekt Thomas Malling med ejerens
svigerfar Jan Bjørnson.
Ejendommen blev besigtiget.
Arkitekt Thomas Malling forelagde på ejerens vegne projektet. Han finder
det nu ansøgte byggeri forenklet i forhold til det af nævnetden 21. februar
2006 tilladte. Byggeriet vil fremtræde arkitektonisk flottere. Huset vil blive
beklædtmed vandrette lister i cedertræ. Vinduesrammerne vil blive i teak,
og taget, der får en taghældning 30 grader, vil blive beklædt med spåntag.
Det vil sige det hele fremtræder gråligt. Der vil blive sat refleksfrit glas i
hele huset, og der ønskes fortsat ovenlysvinduer. Arkitekten er enig i, at
huset kan trækkes l meter længere landværts for at overholde strandbeskyttelseslinien, også for så vidt tagudhæng.
Grundejerforeningens repræsentanter henviste til foreningens skrivelse af
25. juni 2006 og udtalte dertil, at de finder byggeriet meget massivt. Med
en så lang facade som 36 meter vil huset dele grunden op i to dele. Dertil
ligger huset på højderyggen af Næssetog vil kunne ses fra vandet fra begge sider af Næsset. Hvis naboer ønsker at bygge tilsvarende, bliver der ligesom en gennemgående mur på Næsset. Foreningen finder det tidligere
godkendte projekt bedre. Byggeriet bør dernæst placeres på den ryddede
plade og bør ikke kunne placeres højere.
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1Jeanne Skelmose bemærkede, at koten for byggeriet bliver fastlagt som
middelværdien udfra husets fire hjørner. Huset vil derfor blive placeret
cirka 30 cm højere end den ryddede plade. Ifølge kommunens lokalplan
må der dog ikke være mere end 20 cm fra niveauplan til oversiden af huset
gulv.
Dernæst bemærkede hun, at byggeriet overholder byggelovens regler, og
der er i den forbindelse ingen forskel er, om byggeriet er 25 meter eller
36 meter langt.
Bo Kiersgaard udtalte på amtets vegne, at facaden på 36 meter set fra havet vil være meget lang og fremtræde ligesom en mur. Dernæstkan et byggeri, som det ansøgte, få præcedens virkning i forhold til nabobebyggelser.
Han finder huset arkitekttonisk flot, men ikke lige tilpasset stedet. Funktionsmæssigt vil det for ejeren endvidere ikke være noget problem at lægge
garage med redskabsrum for sig. Han finder intet problem i, at huset isættes ovenlysvinduer .
Naturfredningsforeningens
repræsentanter understregede, at strandbeskyttelseslinien er vigtig. Den lange glasfacade mod vandet finder foreningen
er for lang i forhold til husets beliggenhed i 1. række ned mod vandet.
Arkitekt Thomas Malling bemærkede til det anførte, at huset er transparent
og aldrig vil kunne fremtræde som en mur. Det er rigtig, at huset er langt,
men det forholder sig til grunden. Det er bevidst, at huset er ændret som
nu ansøgt. Der bliver ikke tale om, at garagen også skal inddrages til beboelse. Huset vil blive opført i den bedste kvalitet materialemæssigt, og
han finder, at det vil fremtræde som lidt af en perle. Materialevalget, der
vil medføre at huset fremtræder gråt, vil indpasse det i naturen.
Arkitekten føjede hertil, at sidebygningerne til hovedhuset nu vil blive opført med flat tag, hvorved de vil syne mindre.
Nævnet foretog besigtigelse og besigtigede andre byggerier tilladt af nævnet
indenfor de senere år, herunder Næsvej 80, Sandvej 5 og Digebakken 8.

Nævnets afgørelse:
Indledningsvis bemærkes, at nævnet finder, at den praksis nævnet har fastlagt efter behandling af andre sager på Ordrup Næs, herunder Næsvej 80
og Sandvej 5, bør fastholdes også for nærværende ejendom. Nævnetfinder
derfor ikke grundlag for at tillade en så lang ubrudt facade, når huset som
her er helt beliggende i l. række mod vandet og bygningsmæssigt opføres i
sin fulde længde parallelt med strandbeskyttelseslinien, samt når huset kan
ses fra vandet fra begge sider af Næsset.
I overensstemmelse hermed findes der ikke grundlag for at dispensere til
det nu ansøgte byggeri i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

e

Nævnet finder det ansøgte byggeri bør afkortes til en maksimal facadelængde på 26 meter. Byggeriet bør trækkes 1 meter længere landværts, således at tagudhænget også overholder strandbeskyttelseslinien.
Nævnet finder, at det ikke er en forbedring, at tilbygningerne mod vest og øst får flade tage.

-\

( Sagen sluttet.
Mødet hævet.
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, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den 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 opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i
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•

Ved skrivelse af25. september 2006 har De for ejerne, Inge Mortensen &
Jan Wernberg, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et fritidshus på
iait 103,7 m2 på matr.nr. 4 zo Ordrup by, Fårevejle, beliggende Degnekrogen
5, Ordrup.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

•

"Tag
-sort
Ydervæg -lava grå
Vinduer - hvide."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af et fritidshus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

I

I. .

5NS -121 ...00084

akt

Journal m. F 77/06
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• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 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 opkrævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

•

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

•

Ved nævnets afgørelse af 8. august 2006 tillod nævnet opførelse af et udhus
på 22 m2 på matr. nr. 4 qy Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 28.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. Idek1arationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Itilladelsen af 8. august 2006 er lagt til grund, at taget på udhuset blev beklædt med listedækket tagpap.

•

Dragsholm kommune har nu i skrivelse af23. august 2006 meddelt, at taget
på udhuset af ejeren Claus Abildstrøm ønskes ændret til stråtag.
Nævnets afgørelse:
Nævnet finder ikke den anførte ændring til stråtag på udhuset i strid med
formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Det ansøgte findes endvidere at være af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at udhuset i stedet for tagpap pålægges stråtag.
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, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en
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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 opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ell~~_~lvis medhold i Deres klage .
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Journal nr. F 82106
Deres J.nr. 9-12 U/l
V.A., Natur & Miljø's
j.nr. 8-70-5 1-40-305-1216-2006

Den 31. oktober 2006

Ved skrivelse af 10. oktober 2006 har kommunen for ejeren, Malene Lund
Petersen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et sommerhus på
matr.nr. 12 u Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 23 B.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24. august 1939 med påtegning tinglyst den 5. december 1953, hvorefter ingen bygning må opføres
på grunden, forinden tegning til denne er godkendt af nævnet.
IVestsjællands Amt, Natur & Miljø's dispensation af23. oktober 2006 til
det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 10m beskyttelseslinje til et fortidsminde, er anført som vilkår:
"1:

Der ikke foretages terrænændringer uden for bygningernes afgrænsning udover den på plantegning af 12. juni 2006 viste
gårdhave ved hovedhuset.

2:

Bygningerne udefra fremstår helt i mørke j ord farver.

3:

Der ikke anvendes stærkt spejlende glas i vindues og dørpartier".

Iamtets skrivelse af 23. oktober 2006 er oplyst, at det eksisterende hus og
anneks på grunden nedrives, og at der ønskes opført 2 nye bygninger. Hovedhuset ønskes opført lidt vestligere end det oprindelige. Et nyt anneks
ønskes opført på samme sted som det oprindelige er placeret.
Hovedhusets bebyggede areal vil blive 114 m2 og anneksets bebyggede areal
31 m2•
Taget udføres som tagpap med vegetationsdække. Ydervægge beklædes med
træ.

'"

~Om byggeriets farver/materialer er oplyst:
"Træværk
Døre
Vinduer
Tag

-

sort
sort
hvide
mos/stenurt bevoksning."

Nævnets af2orelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 24. august 1939 med påtegning tinglyst den
5. december 1953.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

•

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades nedrivning og opførelse af sommerhus og anneks, når der
anvendes materialer og farver, som ovenfor angivet.
Nævnet kan endvidere tiltræde de af Vestsjællands Amt fastsatte vilkår.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

e

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

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, 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 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!
kommunenlfredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning
om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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Journal nr. F 83/06
Deres J.nr.

Den 21. november 2006

•

På vegne ejerne Julie Marie Bjørnshøj og Christian Poulsen har De i ansøgning af6. oktober 2006 med tegninger ansøgt nævnet om opførelse afnyt
sommerhus på matr. nr. 8 y Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 39.
Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, der i
skrivelse af26. oktober 2006 har udtalt:
"Ejendommen, der ligger i et udbygget sommerhusområde i 1. række ud til
kysten på vestsiden af Ordrup Næs, er omfattet af deklaration tinglyst den
17. april 1935 med påtegning tinglyst den 5. december 1953, hvor påtaleretten overdrages til fredningsnævnet.

•

•

Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres på grunden, forinden bygningstegninger til denne er godkendt af fredningsnævnet. Ejendommen må
ikke udstykkes i mindre parceller end 4137 m2, på hver parcel må kun opføres en beboelse, og denne må ikke beboes af mere end en familie ad gangen
og navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende.
I sin afgørelse af 21. februar 2006 tillod nævnet nedrivning af eksisterende
bebyggelse samt opførelse af nyt sommerhus og garage på ejendommen. Det
tilladte sommerhus er på 215 m2 med en facade mod kysten på ca. 22,5 m.
Dertil blev tilladt opførelse af en garage på 35 m2, beliggende bag sommerhuset i forhold til kysten.
Ved nævnets møde den 7. september 2006 behandledes et nyt projekt fremsendt med ansøgning af 4. maj 2006 fra Dragsholm kommune. Nævnet fandt
ikke grundlag for at dispensere til det nu ansøgte byggeri med en samlet facadelængde mod kysten på 36,30 m. Nævnet finder, at det ansøgte byggeri
bør afkortes til maksimal facadelængde på 26 meter. Byggeriet bør trækkes
1 meter længere landværts, således at tagudhænget også overholder strandbeskyttelseslinien. Nævnet finder, at det ikke er en forbedring, at tilbygningerne mod vest og øst far flade tage.
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•

I det nu foreliggende projekt er huset rykket l ,5 meter mod sydøst (væk fra
matr. nr. 8 x), og husets længde mod kysten er skåret ned til 26 meter. Garagebygningen opføres bag sommerhuset i det sydøstlige hjørne på grunden,
som i den tidligere fremsendte ansøgning den 25. september 2005. De to sidebygninger på hovedhuset har flade tage og intet tagudhæng.
Amtet finder herefter ikke anledning til at udtale sig imod opførelse af sommerhus og garagebygning som ansøgt, idet man ikke anser byggeriet for at
stride mod formålet med den tinglyste fredningsdeklaration.
Det skal bemærkes, at det er en forudsætning, at bebyggelsen opføres med
respekt afbestemmelseme om strandbeskyttelseslinie i naturbeskyttelseslovens § 15. Det vil sige, at enhver bygningsdel - herunder tagudhæng og terrasser skal placeres uden for strandbeskyttelseszonen".

•

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Dragsholm har den 25.
oktober 2006 udtalt, at opførelsen af garage som særskilt bygning tæt ved
vejen er en god løsning, men har derudover ingen bemærkninger til det nye
projekt.
Dragsholm kommune har i skrivelse modtaget den 13. oktober 2006 meddelt
nævnet, ikke at have kommentarer til det fremsendte nye projekt.
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs har i skrivelse af25.
oktober 2006 udtalt:
"Bestyrelsen har med glæde noteret sig, at bygherren har vist sig villig til at
ændre udformningen således, at denne nu på flere områder fremstår mindre
dominerende på dette meget synlige område på Næsset.
Der er imidlertid efter bestyrelsens opfattelse på trods af ændringerne i projektet fortsat dele af det ansøgte byggeri, der strider mod bestemmelserne i
lokalplan nr. 6 samt i øvrigt Bygningsreglementet for Småhuse.

•

Af tegningerne fremgår det, at:
a) En mur på 4 meters bredde er ført væsentlig op over tagryggen til en højde på ca. 6 meter. I henhold tillokalplan nr. 6, pkt. 5.3 må ingen dele af
bygningerne i højde overstige 5 meter. I henhold til bygningsreglementet kap. 10.3.1 må bygningshøjden i sommerhusområder ikke overstige
5 meter. Bestyrelsen finder ikke, at der er særlige forhold, som skulle begrunde en dispensation fra ovenstående. Muren giver byggeriet med dets
synlige beliggenhed en markant fremtoning og konstruktionen fremstår
som fremmed for området.
b) Flade tage på sidebygningerne. I henhold tillokalplan nr. 6 pkt. 7.2 må
taghældningen ikke være mindre end 10 grader. Bestyrelsen er modstander af, at der i lokalplanområder tillades opførelse af bygninger med flade tage, idet de vil virke fremmede for området. En dispensation til den
ønskede tagform vil uundgåeligt skabe præcedens for kommende tagud-

•

formninger.

•

. Bestyrelsen har noteret sig planen om etablering af såkaldte wavin drænkasser på ca. 2 x 2 meter vest for huset inden for strandbeskyttelseslinien. Bestyrelsen stiller sig tvivlende overfor, hvorvidt dette er tilladeligt i henhold
til naturbeskyttelsesloven, der generelt ikke tillader ændringer af tilstanden,
herunder nedgravning inden for den tinglyste beskyttelseslinie.
Grundejerforeningen henstiller i øvrigt generelt, at der anvendes mørke
dæmpede jordfarver på alle større bygningsdele".
Nævnet har i skrivelse af 1. november 2006 anmodet om Deres stillingtagen
til det af Grundejerforeningen anførte, og tilføjet, at projektet bør overholde
lokalplanen, hvorfor byggeriet vel må ændres i overensstemmelse hermed.
I skrivelse af2. november 2006 modtaget den 6. november har De besvaret
Grundejerforeningens bemærkninger sålydende:

•

"Ved vores samlede møde den 7. september på ejendommen blev punkt A
fremlagt afGrundejerforeningen. Malling Arkitekter forklarede, det var
skorstenen på ejendommen, og denne skal føres ca. 80 cm over kip, d.v.s at
den samlede højde af skorstenen er ca. 5,6 meter over terræn. Der er tale om
et meget bevidst arkitekttonisk træk, som er en vigtig del afhuset for at :fa.en
opsplitning af den langstrakte figur. Selve skorstenen bliver bygget i specielt
fremstillet sten, som udføres til projektet. Efter Malling Arkitekters forklaring, blev der ikke gjort mere ud af punktet ved vores møde.
Vedr. lokalplan nr. 6 pkt., 7.2, stk. 6 må taghældningen ikke være mindre
end 10 grader. Punktet rettes ind i vores projekt og de to sidebygninger :fa.r
hver en hældning på 10 grader som almindeligt sadeltag.
Wavin drænkasser, som er nedgravet regnvandsbeholder, rykkes væk fra
strandbeskyttelseslinien efter nærmere godkendelse af Grundejerforeningen
for Kårup Skov og Ordrup Næs".
Nævnets afgørelse:

•

Indledningsvis bemærkes, at Dragsholm kommune i skrivelse af 24. januar
2006 vedrørende det da ansøgte byggeri, der ønskedes opført med en skorsten lig den nu ansøgte, har udtalt at der ikke umiddelbart ses nogen uoverensstemmelser med bygningsreglementet.
Det nu forelagte projekt, der overholder det af nævnet i sin afgørelse af 7.
september 2006 anførte om krav til et byggeri på ejendommen, finder nævnet ikke er i strid med formålet med deklarationen om fredning tinglyst den
17. april 1935 med påtegning tinglyst den 5. december 1953.
Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 opførelse af det nu ansøgte sommerhusprojekt på ejendommen, når de to sidebygninger som anført af arkitekten opføres med taghældning på 10 grader og
de nævnte wavin drænkasser etableres landværts strandbeskyttelseslinien, ligesom resten af byggeriet. Det er et vilkår, at der anvendes mørke dæmpede
jordfarver på byggeriets større bygningsdele.

.,

. Den projekterede skorsten på ca. 5,6 m over terræn tillades opført i materiale
og farve som anført.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
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, 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 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 opkrævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyre~1tilbagebetales, hvis De får helt eqer-aeJ:vis medhold i D r s ~~)e.
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Journal nr. F 99/06
Deres J.nr. 06-080

Den 6. december 2006

Ved skrivelse af 18. november 2006 har De for ejeren, ansøgt om nævnets
tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på 117 m2 på matr.nr. 4 dg Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Højdevej 20, Ordrup.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse afudvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag:
Ydervægge:

Sort tagpap med listemarkering
Sortmalet rustik træbeklædning. "

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af nyt sommerhus, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

@ [E!NIIFJ~[R1r:IT'
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 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 opkrævningpå 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
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller qelvis medhold i Deres klage.
"

~..•.',.A":;

; //

:"":'e."

(

Flem~ipg Jørgensen
,;'

Fredningsnævnet for Vestsjællands AmtRE6.Nl

0&"'""3>.<:10

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Sk

Afodtag~tl
ov- og Naturstyrelsen

-7 DEC.2006

Journal nr. F 102/06
Deres J.nr. 9-4 DE/4

Den 6. december 2006

Ved skrivelse af 29. november 2006 har kommunen for ejeren, Inger Hildur
Jackson, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 45 m2 til
sommerhus. Herefter ialt bebygget 125,6 m2 på matr.nr. 4 de Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 42.
Ej endommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag Icopal sort - tagpap som listedækning
Tagrender forzinket stålrende/nedløb
Vægbeklædning med spor og vindskeder som ru brædder
behandlet med linolie & fyrstubtjære, iblandet brændt
umbra NCS.NR. 9005- Y20R
Udvendige døre & vinduer i samme behandling
Ovenlys & solfang med sorte aluinddækninger. "

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse aftilbygning på sommerhus, når der anvendes
materialer og farver, som angivet.

"

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt elle!..J!EJJismedhold i Deres klage.
,/,.<':'/7,'
.//

.,e'"

" ,t"c_4'~f'-

/. /'3!Ip

,i/;:.;y,;e; ..~

F~e~·.~
~~pgJørgensen

(7l-0

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

RE6.NR.

-.
-.
'
.
""
'
..
,
.'
S'LI A-·l~···
l"~ .Lo. l
.,

[1'1

?1\'

,

o~3.0"C:>

Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Amt

.

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F 103/06
Deres J.nr. 9-4 HL/l
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- 7 DEC. 2006
Ved skrivelse af29. november 2006 har kommunen for ejeren, Niels Jørgen
B. Pedersen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på 76
m2 og 16 m2 overdækket terrasse på matr.nr. 4 hl Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 26.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Sort betontagsten
Ydervægge
: Trykimprægneret grøn
Øvrigt træværk: Hvidt
Sokkel
: Sort."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus og overdækket terrasse, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Den 6. december 2006

· 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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller_dJlvis medhold i Deres klage .
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Journal nr. F 104/06
Deres J.nr. 9-4 ZH/2

Modtaget i

Skov-o~N aturstyTelBen

-7 DEC. 2006
Ved skrivelse af29. november 2006 har kommunen for ejeren, Jens Demuth, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 32,2 m2 til
sommerhus, der herefter ialt er på 99,5 m2 på matr.nr. 4 zh Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næskrogen 17.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: RAL
Ydervægge: Træfarve pine
Tilbygning udføres i materialer som eksisterende hus."
Nævnets afl:ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning til sommerhus, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Den 6. december 2006

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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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Journal nr. F 97/06
Deres J.nr. 9-8 BB/1

Den 6. december 2006

Ved skrivelse af 10. november 2006 har kommunen for ejeren, Peter Harms
Larsen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbygning på 14 m2 til
sommerhus samt udvidelse af overdækket uopvarmet udestue med 6 m2 på
matr.nr. 8 bb Ordrup by, Fårevejle, beliggende Digebakken 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag:
Sort tagpap
Facade: Gråt træ
Vinduer: Hvide."

Nævnets af~ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til sommerhus samt udvidelse af overdækket uopvarmet udestue, når der anvendes materialer og farver, som
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

(GJ(E IN]~~IFB~

. 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, 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 klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ell~~elvis medhold i Deres klage.
~.

·······Z/'· ~/' ..
.. ...•
'

.......

~

..

'

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt REG..NR.
Fredningsnævnet
for Vestsjællands
Bøllingsvej 8
4100 Ringsled

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Amt

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 2216

Modtaget i
Skov- Ol:!' Naturstyrelsen

1 3 DEC. 2006

Journal nr. F 107/06
Deres J.nr. 9-4 HG/!

Den 12. december 2006

Ved skrivelse af 4. december 2006 har kommunen for ejeren, Kirsten Dehn
Thygesen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 34,8
m2 til eksisterende sommerhus på 35 m2 på matr.nr. 4 hg Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Højbjergvej 19.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. Vil er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Facader:
Vinduer:
Tag:
Vindskeder:
Tagrende:

Sort ibenholdt
Kridt
Grå skiffer
Kridt
Kridt ."

Nævnets af2ørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus, når der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk:. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 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 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 opkrævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fmdes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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2 8; DEC. 2006
Ved skrivelse af 15. december 2006 har kommunen for ejeren, Isabell
Schilling, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på 107
m2 og overdækning på 45 m2 på matr.nr. 8 bm Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 32 ..
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. Vil er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Ydervægge:
Vinduer:
Tag:

Olieret cedertræ
Lys mahogni
Liste tagpap."

Nævnets af2orelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus med overdækning, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Journal nr. F 109/06
Deres J.nr. 9-8BM/3

Den 27. december 2006

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, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en
lørdag eller helligdag, forlænges fisten 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. Naturklagenævnetvil sende Dem en opkrævring på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævret vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemneside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
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, Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Kirsten Irene Engel
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4300 Holbæk
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Journal nr. F 93/06
Deres J.nr.

Den 27. december 2006

Ved ansøgning fremsendt gennem Dragsholm kommune den 31. oktober
2006 har De som ejer afmatr. nr. 8 ar Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Næsvej 80, ansøgt om nævnets tilladelse til opsætning af solfangere på Deres nyopførte sommerhus på ejendommen.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943, hvorefter bebyggelse kun må ske efter tegninger, der forud er godkendt af Fredningsnævnet.
De har i Deres ansøgning til Dragsholm kommune om solfangerne nærmere
anført, at de vil blive lagt op på taget, er 5 cm høje og derfor vil virke mindre tykke end det projekterede græstag. Solfangerne vilfa "ikke reflekterende" overflade, således at de ikke bliver særlig synlige.
Sagen er afnævnet sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø,
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs og Danmarks Naturfredningsforening.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Dragsholm har i skrivelse af 15. november 2006 meddelt ikke at have bemærkninger til det planlagte projekt.
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs har i skrivelse af24.
november 2006 udtalt:
"Bestyrelsen har efter en samlet vurdering af forholdene i forbindelse med
byggeriet på Næsvej 80 besluttet, at bestyrelsen ikke kan støtte, at der meddeles tilladelse til placering af solfangere på ejendommens tag.
Bestyrelsen er ikke principielt modstander af solvarmeanlæg i områdets
sommerhuse, men har i relation til netop den særligt udsatte placering af
byggeriet på Næsvej 80 lagt vægt på, at det af den tidligere ansøgning fremgik, at byggeriets tag ville være belagt med græs og dermed i videst muligt
omfang falde skånsomt ind i omgivelserne".
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Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har i skrivelse af 1. december 2006 udtalt:
"Der søges om tilladelse til at lægge solfangere på en mindre del aftagfladen
(ca. op til 25 m2) mod syd ud mod Næsvej .
Sommerhuset udføres med græs på taget, og det er oplyst i ansøgningen, at
solfangerne er 5 cm høje, hvilket er mindre tykke en græstaget. Solfangerne
vil få "ikke reflekterende" overflade, således at de ikke bliver særlig synlige.
Da ejendommen er den yderst beliggende parcel på Ordrup Næs, har der tidligere ved behandling af byggeprojekter på ejendommen været lagt stor vægt
på, at bebyggelsen skal falde ind i naturen og syne mindst muligt i landskabet - bl.a. ved at tagdækningen udføres som græstag.
Under hensyn hertil finder amtet, at det fortsat skal tilstræbes, at huset syner
mindst muligt i landskabet, og at der derfor ikke bør gives tilladelse til opsætning af solfangere på ejendommens græstag" .
Nævnets afgørelse:
I nævnets afgørelse af31. oktober 2005, F 86/05, hvorefter der tillades opførelse afnyt sommerhus på ejendommen, er bl.a. anført, at det lægges til
grund for nævnets tilladelse at huset udføres med græs/mos på taget.
Under hensyn hertil og det iøvrigt anførte i nævnets afgørelse af 31. oktober
2005, om bebyggelsen og dens helt særlige beliggenhed yderst på Næsset,
findes opsætning af solfangere på ejendommen at være i strid med den tinglyste fredningsdeklarations formål. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at
dispensere til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
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, foreæninger 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.
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. Naturklagenævnetvil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagenfra 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
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Journal m. F 81-06
Deres J.m. 9-8 X/2

Den

Ved skrivelse af 5. oktober 2006 har kommunen på vegne ejeren Bent Qvistgaard Holvert ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning af værksted på
matr. nr. 8 x Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 41.
Sagen har været sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø,
Danmarks Naturfredningsforening og Grundejerforeningen for Ordrup Næs
og Kårup Skov.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har i skrivelse af 24. oktober 2006 udtalt:
Ejendommen, der ligger i et udbygget sommerhusområde på vestsiden af
ordrup Næs, er omfattet af deklaration tinglyst den 17. april 1935 med påtegning tinglyst den 5. december 1953, hvor påtaleretten overdrages til fredningsnævnet.
Ifølge deklarationen må ingen bygning opføres på grunden, forinden tegning
til denne er godkendt af sælgerne. Påtaleberettiget er sælgeren, og den eller
de, til hvem aktieselskabet i tilfælde af opløsning måtte overdrage denne ret.
Det eksisterende værksted på 36 m2, der er sammenbygget med garagebygning på 26 m2, ønskes ombygget til lignende format og farver som denne.
Facader beklædes med sortmalede blokhusbrædder, vinduer og døre males
blå, og tagdækningen belægges med græs.
Amtet finder herefter intet at bemærke til ombygning af værkstedsbygningen
som ansøgt, idet man ikke anser byggeriet for at stride mod formålet :med
den tinglyste fredningsdeklaration".
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Dragsholm og Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs har ikke haft bemærkninger til
projektet.

1 8 JAN. 2007

rE~nfB)fF}. fD)'i"F

@
~ U;U~

u!.rU lfl1 U

r

Nævnets afgørelse:
Den ansøgte ombygning af værkstedet findes ikke i strid med formålet med
deklarationen tinglyst den 17. april 1935 med påtegning af 5. december
1953. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
at der sker ombygning af værkstedet på 36 m2, når der anvendes materialer
og farver vedr. byggeriet som foran af Natur & Miljø beskrevet.
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, 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 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 næ\llet har modtaget klagen fra amtet/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
fmdes på Naturklagenævnets hjemneside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt ~~1~l:.4et~ismedhold i D
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Genpart til:
Bent Quistgaard Holvert, Callunavej 14,3450 Allerød.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Dragsholm v/Holger T
Thaarup, Pavillonvej 4, 4550 Asnæs.
Skov- og naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Vestsj. Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø.
Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs.
RolfDejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

Adr. Tinggade 15
Postboks 130
Modtaget i
4100 Ringsted
Skov~ o, Naturstyrelsen

Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Tlf. 56642726
Fax 56656496

F 1/2007
Deres byggesagsnr.
9-4 EZ/l.
Den 26/2-2007

Ved skrivelse af 6. februar 2007 har kommunen for ejeren Bjarne Clausen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 17,4 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 ez Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bynkevej 11.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I
deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Vægbeklædning
Vinduer & vindskeder
Tag
Sokkel og tagrende

-

ædelgran - mat grågrøn farve
svenskrød
brun
grå".

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning på 17,4 m2 til sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4.,1360 København K) 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, 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 amtetl kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller d vis medhold i Deres klage.
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Side 3/3

Kopi af kendelsen sendes til:
Bjarne Clausen, Bynkevej 11, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Miljøcenter Roskilde, Ny østergade 7-11, 4000 Roskilde.
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 2216

Journalnr.F15/03
Deres J.nr. 9-4 KE/2

Den 13. marts 2003

Ved skrivelse af 10. marts 2003 har kommunen for ejerne, Karen og Poul
Vad, ansøgt om nævnets tilladelse til tilbygning på 27 m2, til eksisterende
sommerhus på 65 m2, således at bebyggelsen herefter ialt udgør 92 m2, på
matr.nr. 4 ke Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 16.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt afdette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Rødt tagpap
Facade : Sort
Vinduer: Svenskrøde (som tagpap)."
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- .at der tillades tilbygning til sommerhus, når der anvendes materialer og
farver, som angivet .
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
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Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf.§ 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København 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, medmindre klagemyndighecten bestemmer andet.

Flemming Jørgensen
/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Karen og Poul Vad, Storm Petersens Vej, 4, 04 402,2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Udskriftens rigtighed bekræftes,
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Den 14. apriL2003

Ved skrivelse af28. marts 2003 har kommunen for ejerne, Mette og Ulrik
Holm Oxfeldt, ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre tilbygning på 4,5
m2 til eksisterende udhus, på matr.nr. 4 bb Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Ordrup Strandvej 26.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
: Sort .
Facader/vægge
: Skagensgul
Mindre bygningsdele: Hvid."
Det er oplyst, at farverne er identiske med nuværende og godkendte farver
på hovedhuset.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

J Tilladelsen

bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe-

r.' '

. s~ytt~rSeslovens § 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) afbl.a.ansøgeren,
ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
påg~ldende 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 and

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Mette Ulrik Holm Oxfeldt, Horsensgade 2, 4. th., 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævns.medle t
Deiløw~yyangsvej
10, Ørslev? 4100 Ringsted
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLAND

Odsherred kommune
Miljø & Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Adr. Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted
Tlf. 56642726
Fax 56656496
Deres byggesagsnr.
9-8 AV/1
F 11/07
Dato

26 MRS. 2007

Ved skrivelse af 14. marts 2007 har kommunen for ejeren Peter S. Petersen
ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning af eksisterende sommerhus samt
opførelse af nyt på 152,6 m2 på matr. nr. 8 av Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 38.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I
deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Udvendig beklædning: Træ imprægnering i jordfarve
Tag
: Betontegl, sort".
Nævnets afgørelse:
N edrivning og opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/41943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades nedrivning af eksisterende, og opførelse af nyt sommerhus,
når der anvendes materialer og farver, som angivet.
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Side 2/3

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

hvis De får helt eller

. , medhold i Deres klage.
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Journal nr. F37/03
Deres J.nr. 9-4 EA/2

Den 16. april 2003

Ved skrivelse af9. april 2003 har kommunen for ejeren, Ketel Kelmo, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport på matr.nr. 4 ea Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Lyngvej 8.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst·den 7. april
1943. I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Ydervægge
Tag
Stem

: grå
: sort
: hvid."

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af carport, når der anvendes ~aterialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

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

mindreklagemyndigheden
besle~~

FleTsen
/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Ketel Kelmo, Egevej 30, 2680 Solrød Str.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvejl0; Ørslev, 4100 Ringsted
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Postboks 130
4100 Ringsted
Tlf. 56642726
Fax 56656496
Deres
j.nr. 9-4 SV/3
F 15/07

Modtaget l
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Den
10. maj 2007

Ved skrivelse af 7. maj 2007 har kommunen for ejeren Ann von der Recke
Søgaard Jensen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et redskabsskur
på 18 m2 på matr. nr. 4 sv Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/41943. I
deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Konstruktion og beklædning som eksisterende sommerhus
Farver: Grøn, hvid og rødbrune tagsten".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/41943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af et redskabsrum, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Side 2/3

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) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke 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 miljøeenter/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvjsJ!l"~hold i Deres klage.
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F 31/07

Den
25. juni 2007

Ved skrivelse af 14. juni 2007 har kommunen for ejeren Irene Helen Frejdahl ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af om- og tilbygning på
matr. nr. 4 kb Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ordrupvej 90 ..
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I .
deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Ydervægge i rent træ
Tag vinrød Decra
Mindre bygningsdele hvide".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af OID- og tilbygning, når der anvendes materialer
og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke 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 miljøcenter/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt

.s medhold i Deres klage.
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Postboks 130
4100 Ringsted

Tlf. 56 64 27 26
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F 51/07
Deres j.nr.
9-4 HL/2
Den
24/09-2007

Ved skrivelse af 10. september 2007 har kommunen for ejeren, Niels Jørgen
B. Pedersen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et redskabsskur på
matr. nr. 4 hl Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 26.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag - sort ståltegl
Sokkel - sort
Beklædning - trykimprænering grøn
Døre - trykimprænering grøn
Vinduer - hvide
Stembrædder - hvide".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/41943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
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Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af redskabsskur, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke 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 miljøcenter/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-yi~edhold
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Odsherred kommune
Miljø & Teknik
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted

Tlf. 56 64 27 26
Fax 56 656496
E-post:
anc@domstol.dk
F 57/07
Deres j.nr.
9-4 GD/3.
Den
15/10-2007

Ved skrivelse af 5. oktober 2007 har kommunen for ejeren, Mogens Lund,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 16 m2 til sommerhus på matr. nr. 4 gd Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 7. Bebyggelse herefter ialt 79,1 m2•
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/41943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
Vægge
Vinduer
Vindskeder

- moccabrun
- grøn umbra
- svenskrød
- svenskrød" .

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/41943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

.J lV~ 1>LS-

l2.t - O ooS l

cW

L.

< •

Side 2/3

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf naturbeskyttelseslovens § 50, jf § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke 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 miljøeenter/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt ell~d~1VtSihedhold
i Deres klage.
....... ..:•.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Mogens Lund, Gemmet 1, 2.th., 2400 København NY.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite i Odsherred v/Lasse Braae,
Rørvigvej 102,4500 Nykøbing Sj.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Miljøcenter Roskilde, Ny østergade 7-11, 4000 Roskilde.
Nævnsmedlem Annelis Stamm, Bygaden 17, Nakke, 4500 Nykøbing Sj.
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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FREDNINGSNÆVNET

FOR VESTSJÆLLAND

Odsherred kommune
Miljø & Teknik
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
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t 9 OKT, 2«J1
Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted

Tlf. 56 64 27 26
Fax 56 65 64 96
E-post:
anc@domstol.dk
F 55/07
Deresj.m.
9-4 EÆ/3
Den
18/10-2007

Ved skrivelse af 18. september 2007 har kommunen for ejeren, Ejvind Næsvang Jensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus på 28 m2
samt opførelse af carport med udhus på 24 m2 på matr. m. 4 eæ Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Ordrup Strandvej 7. Ejendommens samlede bebyggede areal bliver herefter 145 m2
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/41943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Gæstehus & carport - alt træværk males sort
Stem, vindskeder og vinduer males hvide" .
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af gæstehus og carport med udhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) 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, 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 miljøeenterlkommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Ejvind Næsvang Jensen, Set. Knudsgade 38,4100 Ringsted.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite i Odsherred v/Lasse Braae,
Rørvigvej 102,4500 Nykøbing Sj.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Miljøeenter Roskilde, Ny østergade 7-11, 4000 Roskilde.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted.
Annelis Stamm, Bygaden 17, Nakke, 4500 Nykøbing Sj.
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

År 2007 den 26. oktober kl. 13.30 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland v/formanden dommer Flemming Jørgensen, Retten i Roskilde, det af
miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, 0rslev, og det kommunalvalgte medlem Annelis Stamm, Nykøbing Sj. møde i Odsherred kommune.
F 39/2007

Sag om opførelse af bebyggelse
på matr. nr. 4 pt Ordrup by, Fårevejle, der er omfattet afFredningsdeklaration af 7. april 1943.

Der fremlagdes skrivelse af 17. juli 2007 fra Odsherred kommune med sagens bilag ialt 6 stk.
Mødt var:
Ejeren Kirsten Tang.
For Miljøcenter Roskilde Ole Nørgaard og Christine Brønnum-Johansen.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Odsherred, Carl
Henrik Haagensen.
Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs var indvarslet, men ikke mødt. Foreningen har afgivet udtalelse af 11. september 2007.
N ævnets formand påtalte, at Odsherred kommune uanset indkaldelse herom,
ikke gav møde.
N ævnets formand redegjorde for den tinglyste deklaration, der bl.a. bestemmer, at der kun må være et beboelseshus med udhus og en garage på ejendommen.
Ejeren oplyste, at hun havde købt ejendommen i 1999. Grunden er 27-2800
m2• Det nuværende hovedhus er ca. 105 m2, og hun finder ikke at have behov for yderligere beboelse. Dertil er der et ældre udhus med omgivende
plankeværker og brændehæk på ejendommen.
Ejeren ønsker opførelse af den ansøgte bebyggelse, som hun finder er et udhus, idet det alene skal benyttes til brug for opbevaring af værktøj og have
traktor samt anvendes som hobbyrum.
Miljøcenter Roskildes repræsentanter henholdt sig til den afgivne udtalelse
af 13. september 2007, bilag 5, hvorefter man er foruroliget på grund afbyggeriets udformning. Det ansøgte minder mere om et ekstra beboelseshus end
om et udhus. Der tænkes særligt på de store vinduespartier, den høje rejsning på taget og tagudhænget.
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Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant undrede sig over, at udhuset ønskes lagt på den allerbedste plet på grunden.
N ævnet konstaterede ved opmåling, at hovedhuset den ønskede bebyggelse
og det ældre udhus med plankeværk rar en samlet længde af ca. 32 meter.
Nævnet foretog votering.
Nævnets afgørelse:
Nævnet fandt, at den ansøgte bebyggelse med den valgte placering vil fremtræde i sammenhæng med hovedhus og det ældre skur med brændehæk og
plankeværk. Det vil virke meget dominerende og fremstå som en lang facade såvel mod vandet som omgivende veje.
I henhold til nævnets faste praksis for bebyggelser omfattet af fredningsdeklarationen tillades ikke opførelse af bebyggelser, der medfører en facadelængde som i denne sag. Nævnet finder derfor ikke grundlag for dispensati0n efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til det ansøgte, der afslås.
Nævnet foreslår, at det eksisterende udhus med brændehæk og omgivende
plankeværk nedrives, og at der på dette sted opføres et passende udhus til de
funktioner, som ejeren overfor nævnet har oplyst at have brug for. Såfremt
ejeren kan tiltræde dette, må nævnet tilsendes ny ansøgning med fornødne
tegninger og beskrivelser af byggeriet samt situationsplan.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K.) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger
og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
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 miljøcenter/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt el
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Kopi sendt 20/11-2007 til:
Kirsten Tang, Næsvej 14, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Carl Henrik Haagensen,
Vejrhøjvej 22, 4540 Fårevejle.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Odsherred kommune, Teknik & Miljø, Nyvej 22, 4573 Højby.
Miljøcenter Roskilde, Ny 0stergade 7-11, 4000 Roskilde.
Grundejerforeningen for Kårup Skov & Ordrup Næs, v/T. Haagen Jensen,
Bramsvej 4, 2920 Charlotlenlund.
Annelis Starnm, Bygaden 17, Nakke, 4500 Nykøbing Sj.
RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted.
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FOR VESTSJÆLLAND

Odsherred kommune
Miljø & Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
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Z NOV, 2007
Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted

Tlf. 56 64 27 26
Fax 56 65 64 96
E-post:
anc@domstol.dk
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F 41/07
Deres j.nr.

9-4 BUl
Den
1. november 2007

Ved skrivelse af2. august 2007 har kommunen for ejeren, Niels Jørgen
Lund, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på 91,3
m2 med udhus på 6,2 m2 og overdækket areal på 18,8 m2 med, samtidig nedrivning af gammelt hus alt på matr. nr. 4 bI Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Tidselvej 28.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
N aturfredningsnævnet og er godkendt af dette. "
Næsgårdens Grundejerforening er blevet anmodet om en udtalelse, men har
den 24. oktober 2007 meddelt, at foreningen bestyrelse ikke må udtale sig i
dispensationssager.
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag - sort.
Ydervægsbeklædninger i træ malet sort.
Farven på underbrædder, karme i døre og vinduer, steme,
vindskeder, remme og klikbeklædninger under vinduer hvide".
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Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge afbyggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af nyt sommerhus sasmt nedrivning af gammelt,
når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke 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 miljøcenterlkommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt ell

edhold i Deres klage.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Niels Jørgen Lund, Comeliusmindevej 22, 2770 Kastrup.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Miljøcenter Roskilde, Ny østergade 7-11,4000 Roskilde.
Næsgårdens Grundejerforening v/formand Niels P. Hansen, Ellegårdspark
29, 3520 Farum.
Nævnsmedlem Annelis Stamm, Bygaden 17, Nakke, 4500 Nykøbing Sj.
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted.
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Odsherred kommune
Ejendom & Byggeri
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted

Tlf. 56 64 27 26
Fax 56 65 64 96
E-post:
anc@domstol.dk
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F 64/07
Deres j.nr.
Den
14. november 2007

Ved skrivelse af 1. november 2007 har kommunen for ejeren, Ole Sønderberg Frederiksen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport på
ca. 30 m2 på matr. nr. 4 vq Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røglevej 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/41943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag
- sort eternit
Vægge - grøn trykimprægneret - (Gori 88) ".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri fIndes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhu~område, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af carport, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.c,-,~
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 miljøcenter/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De rar h.lelte.:~l:.~t~~·.·. edhold i Deres klage.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND
Odsherred kommune
Ejendom & Byggeri
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
Att. Kaj Frederiksen

Vestensborg Alle 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
E-post: vestsjaelland@
fredningsnaevn.dk
F 87/2012
Jfr. F 27/2012, F 19/2006
Deres j.nr.
Den 9. november 2012

Ved skrivelse af 8. november 2012 har kommunen for ejerne, Katrine Strodtmann, Erling Bo Tind
Larsen, Camilla Strodtmann og Hans Peter Leisted Busk, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse
af sommerhus på ca. 102 m² på matr. nr. 4aq Ordrup by, Fårevejle, beliggende Birkebjerg 18, 4540
Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen Bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres forinden Bygningstegninger
med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Udvendig beklædning: Sorte brædder
Døre & vinduer: Sorte
Tag: Udlægges pap for senere montage af Sedum Tag”.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 10,
stk. 5 - at der tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:


adressaten for afgørelsen



ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører



offentlige myndigheder



en berørt nationalparkfond



lokaleforeninger 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

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F, Vestensborg Allé 8, 4800
Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er
indgået i sagens behandling.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra
fredningsnævnet. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget.
Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
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 sendt, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Såfremt en klageindgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og stadfæstet af Naturog Miljøklagenævnet. Projektet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet.
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal ansøgerne rette
henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i henhold til denne lovgivning.
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Kopi til:
Ejere: Katrine Strodtmann, Erling Bo Tind Larsen, Camilla Strodtmann og Hans Peter Leisted Busk,
Birkebjerg 18, 4540 Fårevejle.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
v/Carl Henrik Haagensen, Vejrhøjvej 22, 4540 Fårevejle (carlhhdk@yahoo.dk)
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. Att.: Christine Brønnum-Johansen.
(ros@nst.dk).
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk),(odsherred@dof.dk).
Nævnsmedlem Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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KOPI
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Odsherred kommune
Ejendom & Byggeri
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 99 68 44 68

lhk@odsherred.dk

E-post:
vestsjaelland@
fredningsnaevn.dk
F 83/2012
Deres j.nr. 306-2012-41400
Den 29. november 2012

Ved skrivelse af 26.september 2012 har kommunen for ejeren, Sisse Malene Wesselhoff og Per
Rohrmann Wesselhoff, ansøgt om nævnets tilladelse til ændret anvendelse af del af udhus og
overdækket indgangsparti til bolig (i alt 4 m²) og indgangsdøren flyttes frem til facadelinjen på
matr. nr. 4yo Ordrup By, Fårevejle, beliggende Røglevej 16, 4540 Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen Bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres forinden Bygningstegninger
med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"samme farver og materialer som huset har i dag".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 10, stk. 5 - at der tillades ændret anvendelse af del af
udhus og overdækket indgangsparti til bolig (i alt 4 m²) og indgangsdøren flyttes frem til
facadelinjen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.
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KOPI
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Klagevejledning
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KOPI
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokaleforeninger 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

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F,
Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og
Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens
behandling.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der
indbetales et gebyr på 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling
af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen
fra behandling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside.
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.
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KOPI
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 sendt, herunder efter at
klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke
påbegyndes, før klagefristen er udløbet.
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden
lovgivning, skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer
tilladelser eller dispensationer i henhold til denne lovgivning.
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KOPI
Kopi til:
Sisse Malene Wesselhoff, Per Rohrmann Wesselhoff, 11 Libby Lane, US-06820 Darien CT, USA,
ssp.wesselhoff@hotmail.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
Naturstyrelsen Roskilde, Det Åbne Land (ros@nst.dk).
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk), (odsherred@dof.dk).
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.

KOPI
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND
Odsherred kommune
Ejendom & Byggeri
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle.
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Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F
tlf. 99 68 44 68
E-post:
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Rikke S. Lindstrøm

F 70/2012
Deres j.nr.
Den 12. december 2012
Ved skrivelse af 4. september 2012 har kommunen for ejeren, Jan Gulløv, ansøgt om nævnets
tilladelse til at opsætte et ca. 40 m² solfangeranlæg på tagryggen, der vender mod syd på matr. nr.
4pm Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bynkevej 2, 4540 Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen Bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres forinden Bygningstegninger
med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette."
I ansøgningen er om materialer anført:
"solcelleanlæg type LG Mono, sort, 18 paneler".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte projekt findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af projektets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 10, stk. 5 - at der tillades opførelse af et solfangeranlæg,
når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

KOPI
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokaleforeninger 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

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F, Vestensborg
Allé 8, 4800 Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med
afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et
gebyr på 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra fredningsnævnet. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
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
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KOPI
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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 sendt, herunder efter at klager har
haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke påbegyndes, før klagefristen er
udløbet.
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.

KOPI
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Kopi til:
Jan Gulløv, Bynkevej 2, 4540 Fårevejle.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred ved Carl Henrik Haagensen,
Vejrhøjvej 22, 4540 Fårevejle.
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.(nst@nst.dk)
Naturstyrelsen Roskilde, Det Åbne Land. Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (ros@nst.dk).
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk), (odsherred@dof.dk).
Nævnsmedlemmer:
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.

KOPI
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Odsherred kommune
Ejendom og Byggeri
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tlf. 99 68 44 68
E-post:
vestsjaelland@
fredningsnaevn.dk
F 85/2012

att. Marianne Foglmann

Deres j.nr.
Den 12. december 2012

Ved mail af 2. november 2012 har kommunen for ejeren, Rene Dysseholm og Susanne Dysseholm,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et skur på 9 m² på matr. nr. 4ky Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Døvnældevej 14, 4540 Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen Bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres forinden Bygningstegninger
med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"Tag: blå trapezplader.
Væg: profilbrædder, lys grå".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 10, stk. 5, at der tillades opførelse af et skur på 9 m², når
der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Svend Erik Hansen

KOPI
side 2 af 4

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokaleforeninger 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

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F, Vestensborg
Allé 8, 4800 Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med
afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et
gebyr på 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra fredningsnævnet. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
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

KOPI
side 3 af 4
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 sendt, herunder efter at klager har
haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke påbegyndes, før klagefristen er
udløbet.
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.

KOPI
side 4 af 4

Kopi til:
Rene og Susanne Dysseholm, Sortemosevej 223, 2730 Herlev.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@natur.dk).
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred. (Odsherred@natur.dk).
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk).
Naturstyrelsen Roskilde, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.(ros@nst.dk).
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk), (odsherred@dof.dk),
Nævnsmedlemmer:
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Kopi
Odsherred kommune
Ejendom og Byggeri
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 93/2012
NST-4112-01394
Deres j.nr. 9-4 FN/1
Den 19. februar 2013

Odsherred Kommune har ved mail af 12. december 2012 fremsendt ansøgning for ejeren af matr.nr.
4-fn Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselsvej 3, Ordrup, 4540 Fårevejle, om godkendelse af
nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af et nyt med et beboelsesareal på 88 m2 plus et
overdækket areal på 9,5 m2.
Ejendommen er ifølge BBR bebygget med et sommerhus på 50 m2 og et udhus på 14 m2.
På ejendommen er tinglyst en fredningsdeklaration af 7. april 1943, som bestemmer, at den yderste
del af næsset, det såkaldte ”Næbbet” fredes, således at det skal henligge i sin nuværende tilstand.
Der må navnlig ikke opføres boder, telte o.l. eller foretages beplantning. I deklarationens punkt VII
bestemmes bl.a.:
"Ingen Bygning på nogen del af Næsgaardens jorder maa opføres forinden Bygningstegninger med
Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet til godkendelse af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage."
Fredningsnævnets afgørelse:
Det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, hvorfor
formanden i medfør af forretningsordenens § 10, stk. 5, tillader det ansøgte, som heller ikke
skønnes at ville være i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn.
Nævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkende, at det eksisterende
sommerhus nedrives og erstattes af et nyt, som angivet i ansøgningen.

Kopi

Side 2 af 5

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

Kopi
Klagevejledning.
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokaleforeninger 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

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F., Vestensborg
Allé 8, 4800 Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med
afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et
gebyr på 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra fredningsnævnet. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
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
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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.
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke påbegyndes, før klagefristen er
udløbet.
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.

Kopi
Kopi til:
Lone Slagelse Pedersen, Niels Bo Nielsen, Hørtoftevej 3, 2700 Brønshøj.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred.
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk),odsherred@dof.dk).
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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KOPI
Odsherred kommune
Ejendom og Byggeri
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

byggesag@odsherred.dk
F 02/2013
Deres j.nr.
Den 19. februar 2013

Ved mail af 30. januar 2013 har kommunen for ejeren, Birgit Petersen og Kim Wagner Petersen ,
Lillemarken 13, Grevinge. 4000 Roskilde ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et drivhus på
28 m² og et udhus på 10 m² på matr. nr. 4hi Ordrup By, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 30, 4540
Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen Bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres forinden Bygningstegninger
med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"drivhus: ydervæg glas, dog med en side af træ, der males sort
udhus: sort tagpap, sort træbeklædning (ydervæg), mindre bygningsdele hvid".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
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KOPI
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 10, stk. 5 - at der tillades opførelse af et drivhus på
28m² og et udhus på 10m², når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokaleforeninger 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

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F, Vestensborg
Allé 8, 4800 Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med
afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et
gebyr på 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra fredningsnævnet. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
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
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KOPI
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.
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke påbegyndes, før klagefristen er
udløbet.
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.
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KOPI
Kopi til:
Ejer
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred.
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i Odsherred, (odsherred@dof.dk),
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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KOPI
Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Ejendom og Byggeri
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 08/2013
Deres j.nr. 9-4 DB/1
Den 19. februar 2013
Ved mail af 4. oktober 2012 og 14. februar 2013 har kommunen for ejeren, Liss Helga Alhede,
Rådhusholmen 8A, 1., 9, 2670 Greve, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et brændeskur på
ca. 4 m² på matr. nr. 4db Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej 26, 4540 Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943.
I deklarationens pkt. VII er bl.a. anført:
"Ingen Bygning paa nogen del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres forinden Bygningstegninger
med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette."
I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:
"tag: pvc-trapezplade naturel/blålig
væg: trækonstruktion sort ".
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 7/4 1943.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget sommerhusområde,
skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 10, stk. 5 - at der tillades opførelse af et brændeskur på
ca. 4 m², når der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Svend Erik Hansen
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KOPI
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokaleforeninger 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

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F, Vestensborg
Allé 8, 4800 Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med
afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et
gebyr på 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra fredningsnævnet. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
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
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KOPI
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.
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke påbegyndes, før klagefristen er
udløbet.
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.
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KOPI
Kopi til:
Ejer
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred.
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.

KOPI

Odsherred kommune
Ejendom og Byggeri
Att. Ulrich Iversen
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 21/2013
NST-4112-01623
Deres j.nr. 9-4 BS/4
Den 27. juni 2013

Ved mail af 5. april2013 har Odsherred kommune for ejerne, Helle Fuglsang Daurehøj og Martin
Birger Daurehøj, ansøgt om nævnets godkendelse af opførelse af et sommerhus og et gæstehus på
matr. nr. 4bs Ordrup By, Fårevejle, beliggende Cikorievej 31. Det fremgår af mailen og de
medsendte tegninger, at husets facade skal være sort med hvide døre og vinduer, at stem skal være
hvid og taget skal være sort tagpap med listedækning.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943. I punkt. VII bestemmes:
"Ingen Bygning på nogen del af Næsgaardens Jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Ejendommen ligger i område H1 og må alene udstykkes i parceller på ca. 2.000 kvadratalen som
mindste størrelse.
Naturstyrelsen har den 11. juni 2013 oplyst, at ejendommen ifølge BBR nu er bebygget med et
sommerhus på 63 m2, et gæstehus på 18 m2 og et udhus på 14 m2. Ifølge ansøgningen nedrives alle
eksisterende bygninger.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
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Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af det omhandlede sommerhus godkendes, når alle
eksisterende bygninger nedrives og det nye hus opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og
der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokaleforeninger 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

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F, Vestensborg
Allé 8, 4800 Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med
afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et
gebyr på 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra fredningsnævnet. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
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
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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.
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke påbegyndes, før klagefristen er
udløbet.
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.
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Kopi til:
Helle Daurehøj, Martin Birger Daurehøj, Tuse Byvej 92, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, odsherred@dof.dk
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
Att. Ulrich Iversen

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 63/2013
NST-4112-01993
Deres j.nr. 9-8 D/1
Den 20. november 2013

Ved mail af 10. oktober 2013 har Odsherred kommune for ejeren, Sten Hvid Carlsen ansøgt om
godkendelse af nedrivning af eksisterende sommerhus opførelse af et nyt sommerhus på 145 m² på
matr. nr. 8d Ordrup By, Fårevejle beliggende Næsvej 21, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og
de medsendte tegninger, at husets facade skal være sort med antrasitgrå døre og vinduer, at stem
skal være sort og taget skal være sort tagpap med listedækning.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af det omhandlede sommerhus godkendes, når det
eksisterende sommerhus nedrives og det nye hus opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger,
og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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:
Sten Hvis Carlsen, Hestehaven 10, 2960 Rungsted Kyst
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i (odsherred@dof.dk)
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Marianne Foglmann

F 74/2013
Deres j.nr.
Den 6. december 2013

Ved mail af 29. november 2013 har Odsherred kommune for ejerne, Jette og Finn Larsen ansøgt om
godkendelse af opførelse af et nyt sommerhus på 74 m² med en overdækket terrasse på 18 m² og
nedrivning af det eksisterende sommerhus på matr. nr. 4r Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Tidselvej 34, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at husets facade
skal være sort med hvide vinduer og sort tag.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af et sommerhus på 74 m² med overdækket terrasse
på 18 m² godkendes, og det eksisterende sommerhus nedrives, når det nye hus opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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 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.

Kopi til:
Jette og Finn Larsen, Oliefabriksvej 178, 2770 Kastrup
Planet Huse A/S, Ørstedvej 57-59, 6760 Ribe, dpe@planethuse.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i (odsherred@dof.dk)
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Anna Slavensky
F 83/2013
Deres j.nr.
Den 7. januar 2014

Ved mail af 18. december 2013 har Odsherred kommune for ejerne, Annette Louise Harboe og
Henrik Harboe ansøgt om godkendelse af allerede opført tilbygning på 6 m² til sommerhus og
overdækket terrasse med udendørs pejs på matr. nr. 4rd Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Nyvangsvej 3, Ordrup, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte
tegninger, at farve på tag og ydervægge er sort.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af de omhandlede tilbygninger findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelsen af tilbygningen og overdækket terrasse godkendes
som beskrevet i de fremsendte tegninger, og med de materialer og farver, som er angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Side 2 af 4

KOPI

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.

Side 3 af 4

KOPI

Kopi til:

Annette Louise Harboe, Henrik Harboe, Bjerggårdsvænget 17, 2840 Holte
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i (odsherred@dof.dk)
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.

Side 4 af 4

KOPI
Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Flemming Andersen
F 76/2013
Deres j.nr. 9-8 CV/2
Den 10. januar 2014

Ved mail af 4. december 2013 har Odsherred kommune for ejeren, Gert Halldén, ansøgt om
godkendelse af inddragelse af eksisterende overdækket terrasse til bolig på matr. nr. 8cv Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Lang Agre 25, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte
tegninger, at der skal udgraves til fundament og at tilbygningen sker under eksisterende tag.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at inddragelse af eksisterende overdækket terrasse til bolig
godkendes, når denne opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer
og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Side 1 af 4

KOPI

Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Side 2 af 4

KOPI
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.

Side 3 af 4

KOPI

Kopi til:

Gert Halldén, Kratmosevej 47B, 2950 Vedbæk
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i (odsherred@dof.dk)
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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KOPI
Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68

4540
a

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

a

att. Ulrich Iversen

F 03/2014
Deres j.nr. 9-4 PL/2
Den 31. januar 2014

Ved mail af 23. januar 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Inga Holmskov, ansøgt om
lovliggørelse af allerede opført tilbygning til sommerhus, udvidelse af udhus m. værelse samt 2
udhuse på matr. nr. 4pl Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bynkevej 4, 4540 Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af bygningerne og udvidelse af udhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at allerede opført tilbygning til sommerhus, udvidelse af udhus
m. værelse samt 2 udhuse godkendes, som beskrevet i de fremsendte tegninger, og med de
materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Side 1 af 4

KOPI
Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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.

Side 2 af 4

KOPI

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.

Side 3 af 4

KOPI

Kopi til:
 Inga Holmskov, Lystrupvej 12, 3550 Slangerup
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Kullegaard Arkitekter A/S, Søren Seibæk, ss@kullegaard.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i Odsherred, (odsherred@dof.dk)
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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KOPI
Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Ulrich Iversen
F 06/2014
Deres j.nr. 9-4 AF/1
Den 18. februar 2014

Ved mail af 10. februar har Odsherred kommune for ejeren, Inge Greta Jensen ansøgt om
lovliggørelse af inddragelse af 23 m² udestue til beboelse på matr. nr. 4af Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Ordrup Strandvej 4, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger,
at taget er sorte stålplader, vægge og stern mørkeblåt træ og vindskeder og vinduer/skodder rødt
træ.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Inddragelsen af den omhandlede udestue til beboelse findes ikke i strid med formålet med
deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at inddragelse af udestue til beboelse godkendes, som beskrevet
i de fremsendte tegninger med de materialer og farver, som er angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Side 1 af 4

KOPI

Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Side 2 af 4

KOPI
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.

Side 3 af 4

KOPI

Kopi til:
 Inge Greta Jensen, Ordrup Strandvej 4, 4540 Fårevejle
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred,(odsherred@dn.dk)
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i Odsherred, (odsherred@dof.dk),
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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KOPI
Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Ulrich Iversen, ulriv@odsherred.dk
F 10/2014
Deres j.nr. 9-8 CØ/1
Den 26. februar 2014
Ved mail af 20. februar 2014 har Odsherred kommune for ejerne, Kirsten V. Møller og Steen
Høyrup Pedersen ansøgt om godkendelse af opførelse af et nyt sommerhus på 135m² på matr.
nr. 8cø Ordrup By, Fårevejle, beliggende Lang Agre 28, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og
de medsendte tegninger, at tag er sort tagpap med listeinddækning, vindskeder hvide brædder,
ydervæg sort bræddebeklædning, døre og vinduer hvidt træ - alternativt plastvinduer.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af nyt sommerhus på 135 m² godkendes, når det
opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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 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:
Kirsten V. Møller og Steen Høyrup Pedersen, Tryggevældevej 106, 2700 Brønshøj
Odsherred kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
 Odsherred kommune, Ulrich Iversen, ulriv@odsherred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, (odsherred@dn.dk)
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i Odsherred, (odsherred@dof.dk)
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Marianne Foglmann
F 18/2014
jf. F 127/2005
Deres j.nr. 306-2014-58722
Den 25. marts 2014
Ved mail af 18. marts 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Marianne Jonsbo og Henrik Bugge,
ansøgt om godkendelse af opførelse af et nyt udhus på 16 m² på matr. nr. 8by Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Digebakken 11A, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at
taget er sort tagpap med listeinddækning, vægge sortmalet træbeklædning, stern og vindskeder
sortmalet træ, dør og gavlvinduer sort alu og tagrender kobber.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede udhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den
7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af nyt udhus på 16 m² godkendes, når udhuset
opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Side 1 af 4

kopi

Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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:
Marianne Jonsbo og Henrik Bugge, H.C. Lumbyes Gade 27, 2100 København Ø
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Carl Fini Andersen, Industrivænget 5, 4540 Fårevejle, carlfini@fini.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i (odsherred@dof.dk)
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Marianne Foglmann

F 22/2014
jf. F 15/06, F 14/02, F 08/00
Deres j.nr. 306-2013-206760
Den 3. april 2014

Ved mail af 26. marts 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Jens Jørgensen ansøgt om
lovliggørelse af overdækket terrasse på 17,50 m², godkendelse af opførelse af en carport med udhus
på 27,76 m² og tilbygning til eksisterende udhus på 13,35 m² på matr. nr. 4ig Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Valmuevej 23, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at konstruktionen af den overdækkede terrasse er
malet sort, og at taget er med opalfarvede termoplader. Udhusets vægge er malet med Pinotex
kalkblå mørk 702, vinduer og døre er hvide ogtaget er med opalfarvede termoplader. Carport med
redskabsrum har vægge malet med Pinotex kalkblå mørk 702, sorte søjler og en hvid dør. Taget er
med opalfarvede termoplader.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”

Nævnets afgørelse:
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde, og opførelse af den omhandlede
overdækkede terrasse, carport med udhus og det andet udhus findes ikke at ville være i strid med
formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at den overdækkede terrasse på 17,50 m², carport med udhus på
27,76 m² kan bibeholdes, og at der må laves en tilbygning til eksisterende udhus på 13,35 m² på
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matr. nr. 4gi Ordrup By, Fårevejle, forudsat at terrasse, carport med udhus og tilbygning til udhus
opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger og med de oplyste materialer og farver.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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 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:
Jens Jørgensen, Valmuevej 23, 4540 Fårevejle
Odsherred kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle, Marianne Foglmann, mf@odsherred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Odsherred kommune
Natur & Miljø
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

att. Henrik Mysager Knudsen, hemkn@odsherred.dk
F 14/2014
Deres j.nr. 306-2014-3477
Den 7. maj 2014
Ved mail af 6. marts 2014 har Odsherred kommune anmodet om godkendelse af opsætning af skilte
i forbindelse med formidling om Geopark Odsherred. Det drejer sig dels om A-2 skilte i størrelse 42
x 60 cm, der opsættes på skråtstillet ramme, dels om højskilte i målene 70 x 95 cm, der opsættes i
naturtræsrammer efter Naturstyrelsens skilteprogram. Skiltene ønskes opsat følgende steder:
1. På matr. nr.e 34a og 34f Bjergene, Fårevejle (lokalitet 3a og 3b - Vraget), hvor der dels på
parkeringspladsen ønskes opsat 3 nye højskilte ved siden af hinanden foran nogle rosenbuske. Alternativt kan skiltene placeres foran nogle træer ved siden af parkeringsskilt og affaldsstativ ved sti ned til stranden. Et rødmalet højskilt med information af Blå Flag og en
A-2 skiltestander ved samme sti længere nede mod stranden agtes fjernet. Der ønskes endvidere opstillet et højskilt på parkeringspladsen ved Vraget ved begyndelsen af Vejrhøjstien.
Begge ejendomme ejes af Odsherred Kommune.
2. På matr. nr. 17a Bjergene, Fårevejle (lokalitet 3d - Harebjerg), hvor et eksisterende A-2 skilt
ønskes udbygget med et beslag på modsat side. Arealet ejes af Naturstyrelsen
3. På matr. nr. 20 og 7000b Bjergene, Fårevejle (lokalitet 2a-KL og 2b-KL - ved Vindekilde
Strandvej, henholdsvis parkeringsplads ved egetræ og parkeringsplads ned mod stranden)
ønskes en læseflade tilføjet eksisterende skilte, og på den ene parkeringspladsen ned mod
stranden (lokalitet 2b) ønskes skiltet rykket mod syd, så det kommer til at stå op mod et krat.
Parkeringspladsen ved egetræ ejes af Naturstyrelsen og den anden parkeringsplads af Odsherred Kommune.
De under pkt. 1. -3 nævnte områder er alle omfattet af fredningen af del af Vejrhøjbuerne,
Bjergene og Vejrhøj. Plejemyndigheden kan med fredningsnævnets tilladelse opstille borde,
bænke og informationstavler.
4. På matr. nr. 6p Veddinge by, Fårevejle (lokalitet 6a og 9a-KL - parkeringsplads ved Disebjerg) ønskes 3 højskilte opsat ved siden af hinanden for enden af parkeringspladsen i den
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østlige ende. Arealet ejes af Naturstyrelsen, som i stedet foreslår en A-2 stander med læseflade på begge sider. Afhængig af pladsbehovet kan højskilte komme på tale, da ejeren finder placeringen ret diskret.
Arealet under pkt. 4 er omfattet af fredning fra 1965 af del af Veddinge Bakker. Formålet
med fredningen er at bevare det karakteristiske landskab. Med fredningsnævnets tilladelse
kan der etableres arealer for offentlighedens anvendelse, herunder opsættes informationsskilte.
5. På matr. nr. 4æf Ordrup by, Fårevejle (lokalitet 11-KL - ved Hyrehøj) ønskes et eksisterende
A-3 skilt udskiftet med et nyt A-2 skilt. Ejendommen ejes af Birthe Jørgensen.
6. På matr. nr. 4æs Ordrup by, Fårevejle (lokalitet 10a - en parkeringsplads ved Næsvej på Ordrup Næs) ønskes det eksisterende højskilt anvendt med en planche på bagsiden. Arealet
ejes af Odsherred Kommune.
7. På matr. nr. 8da Ordrup by, Fårevejle (lokalitet 10b - en parkeringsplads ved Lang Agre på
Ordrup Næs) ønskes opsat to nye højskilte ved siden af hinanden. Arealet ejes af Odsherred
Kommune.
De under pkt. 5. - 7. nævnte områder er alle omfattet af fredningen for Ordrup Næs. De ligger i område E, for hvilket gælder fredningens pkt. VII, som indeholder bestemmelse om
godkendelse af bygningtegninger, om hegning, om virksomhed på arealer, om forbud mod
jagt samt bestemmelse om, at der ikke på arealerne må anbringes noget, som efter naturfredningsnævnets skøn kan virke skæmmende.
8. På matr. nr. 7b Egebjerg by, Egebjerg (lokalitet 12 - parkeringspladsen ved Egebjerg Kirke)
har menighedsrådet anvist en placering i en hæk og accepteret, at der her opstilles et A-2
skilt. Ejendommen ejes af Egebjerg Menighedsråd, og arealet er omfattet af en frivillig fredning, hvis formål er at sikre indsyn til og udsyn fra kirken.
9. På matr. nr. 12an og 12ai Gudmindrup by, Højby, og 12bd Højby by, Højby samt 7000h Ellinge lyng, Højby (lokaliteterne 16a, 16b og 16 c - ved Korevlerne, henholdsvis ved Gudmindrup Strandvej, Ellinge Skovvej og Ellinge Strandvej) anvendes eksisterende højskilte.
Området ejes af Odsherred Kommune og er omfattet af fredning af 1967 af kyststrækninger
ved Sejrøbugten. Fredningens formål er at forbedre offentlighedens adgang, at pleje området
og sikre dets flora og fauna.
10. På matr. nr. 1dg Rørvig by, Rørvig (lokalitet 22a - parkeringsplads på Korshage) har ejeren,
Naturstyrelsen, accepteret opsætning af et A2-skilt gerne placeret sammen med et eksisterende A2 -skilt. Området er omfattet af en fredning fra 1950 af områder nord for Rørvig beliggende ved Dybesø, Flyndersø og på Korshage. Efter fredningen må der ikke anbringes
indretninger der virker skæmmende.

Side 2 af 6

KOPI

11. På matr. nr. 4b og 4z Klint by, Højby (lokalitet 25b - kalkbrud ved Klint) udskiftes en eksisterende A2-skiltestander. Området ejes af Odsherred Kommune og er omfattet af en fredning fra 1967, hvis formål er at bevare områdets tilstand og beskytte dets geologiske og botaniske interesser.
12. På matr. nr. 16bo Overby Lyng, Odden (lokalitet 26b - ved stranden mod Sejrøbugten) ønskes placeret et A2-sklit. Området ejes af Naturstyrelsen og er omfattet af en fredning af
1974, hvis formål er at beskytte områdets geologiske og botaniske værdier. Efter fredningen
må der ikke opstilles indretninger, der virker skæmmende.
Naturstyrelsen har i sin udtalelse af 24. marts 2014 ikke haft bemærkninger til de ansøgte udskiftninger af eksisterende skilte eller opsætning af nye.
Fredningsnævnet har den 28. marts 2014 sammen med repræsentanter for Odsherred Kommune,
projekt Geopark Odsherred, Danmarks Naturfredningsnævn og Friluftsrådet besigtiget flere af de
steder, der er omfattet af kommunens ansøgning.
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsnævn og Friluftsrådet har ikke haft bemærkninger
til kommunens ansøgninger.
Fredningsnævnet har efter besigtigelserne modtaget Geopark Odsherreds designguide fra november
2013.
Nævnets afgørelse:
De ønskede udskiftninger af skilte og opsætninger af nye skilte strider ikke mod formålet for fredninger i de områder, hvor skiltene ønskes placeret. Udskiftningen er heller ikke i strid med de i Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn.
Under hensyn hertil kan nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkende den ønskede udskiftning af skilte på vilkår, at den endelige udformning af tavlerne til skiltene sker i afdæmpede farver, som skal godkendes af nævnet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Rolf Dejløv

Ejnert Sørensen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt inden
fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
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 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, Natur og Miljø, (hemkn@odsherred.dk)
Projektleder Nina Lemkow, (nle@odsherred.dk)
Klokkelyng Grundejerforening
Grundejerforeningen VS 17, Overby lyng
Kårup Skov og Ordrup Næs Grundejerforening
Birthe Jørgensen, Aggerbovej 1, 3200 Helsinge
Skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen, (JPS@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, (odsherred@dn.dk)
Friluftsrådet
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i Odsherred, (odsherred@dof.dk)
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Odsherred kommune
Natur og Miljø
Att. Henrik Mysager Knudsen

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 02/2014
NST-4112-02172 og 02268
Den 20. maj 2014

Vedr.: 8cg Ordrup By, Fårevejle.
Ved mail af 11. marts 2014 har Odsherred Kommune fremsendt en ansøgning om dispensation til at
udvide et sommerhus på matr. nr. 8cg Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 8, 4540
Fårevejle. Det fremgår, at der er tale en tilbygning til et eksisterende sommerhus. Tilbygningen er
på 33 m2 og en overdækning på 11 m2. Det eksisterende sommerhus er på 63 m2 med en
overdækket terrasse på 11 m2, en garage på 24 m2 og et indbygget udhus på 2 m2. Tilbygningen skal
udføres i samme stil og samme farver, som det eksisterende sommerhus, som udvendig er beklædt
med rødmalede brædder, hvidmalede stolper, vinduer og døre og mørkt tag.
Ejendommen er omfattet af en fredning af 6. april 1943 og ligger i område E, for hvilket område
gælder:
”VII.
Ingen bygning på nogen del af “Næsgårdens” jorder må opføres, forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 m. over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til en familie med udhuse og
en garage.
… må der ikke drives erhvervsvirksomhed af nogen art.
…
Som hegn må kun benyttes naturlige hegn eller hegnspæle med i glat tråd.
Eventuel indhegning af de til almenhedens afbenyttelse udlagte stier må kun foretages efter
aftale med nævnet.
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I øvrigt må der på arealerne ikke anbringes noget, som efter naturfredningsnævnets skøn kan
virke skæmmende eller drives virksomhed som ved støj eller ilde lugt kan genere de omboende.
Svinehold er ikke tilladt, undtagen for så vidt landbrugsejendommen.
Af hensyn til den almindelige sikkerhed må der ikke på ejendommen drives jagt eller
overhovedet anvendes skydevåben. Dette gælder dog ikke den del af ejendommen, der henligger
som landbrugsejendom, så længe den benyttes som sådan.
VIII.
Med hensyn til udstykning gælder følgende bestemmelser:
…
5. Den ikke fredede del af areal D samt arealerne E, I1, I2, K, L, M, N, O og P må kun udstykkes
i grunde på mindst ½ td. Land. Dog kan der af disse arealer sælges mindre parceller til de
nuværende lodsejere langs kysten til sammenlægning med disses ejendomme, således at den
herefter sammenlagte ejendom ikke igen må udstykkes.
…”
Naturstyrelsen har den 22. april 2014 udtalt, at ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration
tinglyst 7. april 1943. Naturstyrelsen har ikke bemærkninger til ansøgningen.
Nævnet har den 9. maj 2014 besigtiget ejendommen.
Nævnets afgørelse:
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde, og den ansøgte opførelse af et nyt
sommerhus vurderes ikke at være i strid med de tinglyste bestemmelser eller deres formål, og heller
ikke med 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 nybygning.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Rolf Dejløw

Svend Erik Hansen

Ejnert Sørensen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

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

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

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

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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 sendes til
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk),
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling,(odsherred@dof.dk).
Anne Wåhlin og Peter Wåhlin, Lang Agre 8, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle

Side 5 af 5

KOPI
Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68

Att. Lone Holst Kristensen

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 15/2014
NST-4112-02269
Den 20. maj 2014

Vedr.: 8h Ordrup By, Fårevejle.
Ved mail af 7. marts 2014 har Odsherred Kommune for ejeren, Jess Glad Frandsen, ansøgt om
nævnets principielle godkendelse af en om- og tilbygning til et sommerhus på matr. nr. 8h Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 43, 4540 Fårevejle. Det fremgår af ansøgningen af 14. februar
2014 fra arkitekt Hanne Aandahl og de medsendte tegninger, at ejerne ønsker at forlænge det
nuværende hus mod syd, lægge nyt stråtag og erstatte den nuværende glasfacade mod stranden med
en valmet tagflade forsynet med en kvist. På ejendommen findes et sommerhus på 69 m2 med en
udnyttet tagetage på 59 m2 samt et garage på 16 m2, en carport på 22 m2 og et udhus på 4 m2.
På ejendommen er den 17. april 1935 tinglyst deklaration med følgende bestemmelse:
”På den solgte ejendom må ikke holdes svin, og der må ikke på samme drives erhvervsvirksomhed
af nogen art eller virksomhed, der ved støj eller ilde lugt kan genere de omboende. Ejendommen må
ikke udstykkes i mindre parceller en 8.198 kvadratalen; på hver parcel må kun opføres én
beboelsesejendom og denne må ikke bebos af mere end én familie ad gangen og navnlig ikke
indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende, og at der af hensyn til den almindelige
sikkerhed ingensinde må drives jagt eller overhovedet anvendes skydevåben på parcellen.
Bygningstegninger skal godkendes af sælgeren. Påtaleberettiget er sælgeren, og den eller de, til
aktieselskabet i tilfælde af opløsning måtte overdrage denne ret.”
Ved opløsning af sælgeren, Aktieselskabet Dragsholm, blev påtaleretten overdraget til
fredningsnævnet.
Naturstyrelsen har den 22. april 2014 udtalt, at ejendommen ikke er omfattet af
fredningsdeklaration tinglyst 7. april 1943, og at ansøgningen ikke giver Naturstyrelsen anledning
til bemærkninger.
Nævnet har den 9. maj 2014 besigtiget ejendommen.
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Nævnets afgørelse:
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde, og den ansøgte om- og tilbygning er
ikke i strid med den tinglyste deklaration, og heller ikke med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2 og stk. 3, nævnte hensyn.
Under hensyn hertil giver nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, sin principielle
tilladelse til den ansøgte om- og tilbygning.
Endelige bygningstegninger med oplysning om placering af glasfacader i vinduer og døre mod vest
(mod havet) og om de materialer og farver, der ønskes anvendt, skal forelægges nævnet til
godkendelse.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Rolf Dejløw

Svend Erik Hansen

Ejnert Sørensen
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KOPI
Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

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

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

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

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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 sendes til:
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk),
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling,(odsherred@dof.dk).
Jess Glad Frandsen, Egebjerg 20, Himmelev, 4000 Roskilde, jess.frandsen@plmgroup.eu
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Natur, Miljø og Trafik
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68

Att. Ditte Gammeltoft

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 20/2014
NST-4112-02329
Den 20. maj 2014

Vedr.: 12i Ordrup By, Fårevejle.
Ved mail af 21. marts 2014 har Odsherred Kommune fremsendt meddelelse om dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 18 til at opføre et nyt sommerhus på matr. nr. 12i Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Hyrehøjvej 17, 4540 Fårevejle. Det fremgår, at der er tale om sommerhus på 163,5 m2
med et anneks på 35 m2. Sommerhuset skal bygges på en større hylde på grunden. Annekset skal
placeres ca. 10 m sydøst for sommerhuset. Bygningen skal opføres som trælægteskelet-konstruktion
på randfundamenter. Facader beklædes lodret med træ, der kan stå i natur. Vinduer og døre
udvendigt er i aluminium. Tagflader skal beklædes med sort pap. Grunden ligger i første række mod
Nekselø bugt og fremstår som en naturgrund, hvilket ønskes bevaret.
Odsherred Kommune har i sin dispensation af 21. marts 2014 efter naturbeskyttelseslovens § 18
(fortidsmindebeskyttelsen) oplyst følgende:
Grunden ligger i første række mod Nekselø Bugt og fremstår som naturgrund, hvilket ønskes bevaret og
understreget. …
Projektet berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 100 m beskyttelseslinje i medfør af lovens §
18, stk. 1 omkring det fredede fortidsminde Hyrehøj. Afstanden fra projektet til foden af rundhøjen er ca. 45 meter.
Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation jf. lovens § 65, stk. 3.
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabs-elementer. Både den
generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidig
skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt
ved de fredede fortidsminder.
Projektet er endvidere beliggende i et område, der i Kommuneplanen 2013-2025 er udpeget som sommerhusområde
(11S4 Knarbo Strand – nord). Heri beskrives bl.a. vigtigheden i at bevare Hyrehøjs store værdi som rekreativt
område, udsigtspunkt og som landmærke i sommerhusbebyggelsen. Desuden fremgår det af de generelle
retningslinjer for sommerhusområder (afsnit 3.1.12), at hensyn til de landskabelige kvaliteter i særlig grad gælder de
ejendomme, der grænser op til kysten og dens åbne bagland eller til fredede områder, hvor bevoksningens og
terrænets karakter ud mod naturområderne skal bevares. På disse ejendomme skal der ved alt tilladeligt nybyggeri
anvendes mørke naturfarver og så vidt muligt ureflekterende materialer.

Side 1 af 6

KOPI
Projektet støder op til Ordrup Næs fredningen. Heraf fremgår det, at der i en afstand af 40 m fra Hyrehøjs top ikke
må anbringes bygninger, samt i en afstand af 20 m fra den nord for Hyrehøj liggende kuppel ikke må opføres
bygninger.
Arealet ligger i umiddelbar nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område 154, Sejerø
Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke). Natura 2000-området består af habitatområde H135
samt fuglebeskyttelsesområde F94. … Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet findes ikke
på matriklen. Da dette projekt ikke har virkninger udenfor matriklen, kan påvirkning af disse arter og naturtyper
afvises.
Fuglene på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet findes hovedsagligt i stor afstand fra
projektområdet. Det kan dog ikke med sikkerhed afvises, at projektet ikke kan påvirke fuglene, da der kan
forekomme store problemer med fugle og reflekterende flader. I forhold til sommerhuse i første række mod
naturområder med mange fugle, kan solen reflekteres langt fra store vindues- og tagflader og blænde på flere
kilometers afstand. Det gælder formodentlig både fugle, andre dyr og mennesker, men fuglene er som udprægede
”synsdyr” specielt udsatte for sådanne reflekser.
Kommunen vurderer, at en forventet yderligere udbredelse af store glasfacader ud mod Nekselø Bugt og andre
fugleområder kan forstyrre fuglene i en sådan grad, at det kan påvirke fuglenes brug af områderne. Det er altså ikke
på grund af en enkelt panoramarude, at det vurderes, at der er et problem, men på grund af en tendens som betyder,
at stort set alle nye facader mod havet består af store glasvægge. Hvis næsten alle huse i første række mod havet
ender med at have store reflekterende glasflader, vurderes det, at det bliver et væsentligt problem i forhold til Natura
2000-området.
Det ansøgte vender mod vest ud mod Nekselø Bugt, hvor vinduerne vil kunne blænde de fugle, som lever i bugten.
Derfor stilles der vilkår til, at vinduerne mod vest skal være af en glaskvalitet med maks. 13 % refleksion.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
påvirke Natura 2000-området væsentligt, hvis der anvendes refleksionsfrit glas i facaden mod vest.
På arealet findes desuden krybdyrarten markfirben, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Kommunen skal
inden den meddeler dispensation til et projekt, vurdere om projektet skader bilag IV-arters yngle- og/eller
rasteområde.
Af projektansøgningen fremgår det, at grunden ønskes bevaret som naturgrund. For at bevare denne tilstand, bør
vegetationen ikke slås mere end et par gange årligt, ligesom der ikke bør plantes ikke-hjemmehørende arter eller
etableres bede og græsplæne.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke beskadiger eller ødelægger yngle- og rasteområder for arten, hvis
grunden bevares som naturgrund.
Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på,
 At indsyn og udsyn til Hyrehøj ikke ændres ved projektet
 At projektet er i overensstemmelse med fredningen for Ordrup Næs, da bygningerne ligger mere end 40 m
fra Hyrehøjs top og mere end 20 m fra den nord for Hyrehøj liggende kuppel
 At projektet ligger i allerede udbygget sommerhusområde med bebyggede nabomatriklerne, og der findes 9
andre sommerhuse indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen
 At materialevalget stemmer overens med Kommuneplanen

På ejendommen er den 26. maj 1937 tinglyst deklaration med følgende bestemmelse:
”På den solgte ejendom må ikke holdes svin, og der må ikke på samme drives
erhvervsvirksomhed af nogen art eller virksomhed, der ved støj eller ilde lugt kan genere de
omboende. Ejendommen må ikke udstykkes i mindre parceller en 4.137 kvadratalen (ca. ¾ td.
Land); på hver parcel må kun opføres én beboelsesejendom og denne må ikke bebos af mere end
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én familie ad gangen og navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende, og at
der af hensyn til den almindelige sikkerhed ingensinde må drives jagt eller overhovedet anvendes
skydevåben på parcellen. Ingen bygning må opføres på grunden forinden tegning er godkendt af
sælgeren. Påtaleberettiget er sælgeren, og den eller de, til hvem aktieselskabet i tilfælde af
opløsning måtte overdrage denne ret.”
Ved opløsning af sælgeren, Aktieselskabet Dragsholm, blev påtaleretten overdraget til
fredningsnævnet.
Naturstyrelsen har den 22. april 2014 udtalt, at ejendommen ikke er omfattet af
fredningsdeklaration tinglyst 7. april 1943, og at ansøgningen ikke giver Naturstyrelsen anledning
til bemærkninger.
Nævnet har den 9. maj 2014 besigtiget ejendommen.
Nævnets afgørelse:
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde, og den ansøgte opførelse af et nyt
sommerhus er ikke i strid med den tinglyste deklaration, og heller ikke med de i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte hensyn.
Under hensyn hertil giver nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, sin principielle
tilladelse til den ansøgte nybygning.
Endelige bygningstegninger med angivelse af bygningernes ønskede placering på grunden og
oplysning om de materialer og farver, der ønskes anvendt, skal forelægges nævnet til godkendelse.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Rolf Dejløw

Svend Erik Hansen

Ejnert Sørensen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

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

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

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

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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 sendes til
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling,(odsherred@dof.dk).
Eva Bruun og Peter Bruun, Ordruphøjvej 44, 2920 Charlottenlund, peter.bruun@hotmail.com,
eva_fog_bruun@yahoo.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Lilje-huset A/S
C. F. Tietgens Boulevard 32
5220 Odense SØ

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Henrik Toghøj
ht@lilje-huset.dk

F 34/2014
Deres j.nr. 3836
Den 13. juni 2014

Ved mail af 23. maj 2014 har Lilje-huset A/S for ejeren, Chresten Boje Rasmussen, ansøgt om
godkendelse af nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af et nyt sommerhus på 111 m²
på matr. nr. 11as Ordrup By, Fårevejle, beliggende Knarbrovej 8, 4540 Fårevejle. Det fremgår af
mailen og de medsendte tegninger, at husets ydervægge, tag, vindskeder og sternbrædder skal være
sorte og vinduer og døres karme skal være hvide.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 24. august 1939 med påtegning lyst 5. december
1953 hvorefter:
”Ingen bygning må opføres på grunden forinden tegning til denne er godkendt af sælgerne.”
Påtaleretten er ved deklaration af 5. december 1953 overgået til Fredningsnævnet for Vestsjælland.
Odsherred kommune er ansøgt om dispensation fra skovbyggelinjen.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 24. august 1939. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af
sommerhus på 111 m² godkendes, når sommerhuset opføres som beskrevet i de fremsendte
tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland,
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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:
Chresten Boje Rasmussen, Oscar Pettifordsvej 29, 2. tv., 2450 København SV
Odsherred kommune, Teknik og Miljø, Nyvej 22, 4573 Højby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk,
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Prasath Sivapalan
F 62/2014
Deres j.nr. 306-2014-147637
Den 5. august 2014

Ved mail af 9. juli 2014 har Odsherred kommune for EBK Huse A/S på vegne ejeren, Helge Rolighed Christensen, ansøgt om godkendelse af nedrivning af eksisterende sommerhus på ca. 50 m² og
opførelse af et nyt sommerhus på 103 m², på matr. nr. 12ae Ordrup By, Fårevejle, beliggende Loenhøjvej 1, Ordrup, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at facader skal være med sort træbeklædning, vindueskarme være af mahogni, og taget med sorte betontagsten.
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen
ligger i område A1. Efter afgørelsen gælder der bl.a. følgende bestemmelser:
VI.
Med Hensyn til de på Ejendommen liggende Høje gælder følgende Bestemmelser:
l. Der udlægges en Sti til Afbenyttelse for Almenheden til "Loenhøj”
2. I en Afstand af 40 m fra "Hyrehøj"s Top må ingen Bygning anbringes
3. I en Afstand af 20 m fra den Nord for "Hyrehøj" liggende Kuppel maa ingen Bygning opføres.
4. I øvrigt skal Placeringen af Bygninger, der opføres i en Afstand af 100 m eller derunder fra de øvrige på "Næsgården" liggende Kæmpehøje, godkendes af Fredningsnævnet. Herfra undtages dog Arealet G.
VII.
Ingen Bygning paa nogen Del af "Næsgården"s Jorder må opføres, forinden bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end l Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke må ligge
mere end l m. over det omgivende Terræn: dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun
anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt Arealerne G, H1 og H2 må der ikke,
drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
Eventuel Indhegning af de til Almenhedens Afbenyttelse udlagte Stier må kun foretages efter Aftale med Nævnet.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan virke skæmmende, eller
drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
Svinehold er ikke tilladt, undtagen for såvidt Landbrugsejendommen angår.
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Af Hensyn til den almindelige Sikkerhed må der ikke på Ejendommen drives Jagt eller overhovedet anvendes Skydevåben.
Dette gælder dog ikke den Del af Ejendommen, der henligger som Landbrugsejendom, saa længe den benyttes som
sådan.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede nye sommerhus er ikke i strid med formålet med eller bestemmelserne
i fredningsdeklarationen tinglyst den 20. december 7. april 1943.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at nedrivning af eksisterende sommerhus, og opførelse af ny
sommerhus på 103 m² godkendes, når det opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt, så vidt
muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
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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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Odsherred kommune, Prasath Sivapalan
EBK Huse A/S, Skovsøvejk 15, 4200 Slagelse kc@ebk.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune

Center for Plan, Byg og erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Prasath Sivapalan

F 59/2014
Byggesag 9-4 OU/2
Den 5. august 2014
Ved mail af 8. juli 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Tina Pedersen ansøgt om godkendelse
af opførelse af en tilbygning på 30 m² til sommerhus på matr. nr. 4ou Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Røllikevej 18, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at
farve- og materialevalg er: tag gråt eternit, ydervæg mørkegrå blokhusbrædder og vindueskarme
hvide.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af en tilbygning på 30 m² godkendes, når den
opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland,
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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:
Tina Pedersen, Degneløkken 20, 5540 Ullerslev
Odsherred kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk.
Nævnsmedlem Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Prasath Sivapalan
prasi@odsherred.dk
F 74/2014
Jf. F 59/14
Byggesagsnr. 9-4 OU/3.
Den 22. august 2014
Ved mail af 19. august 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Tina Pedersen ansøgt om
godkendelse af allerede opført overdækket terrasse på 12m² og redskabsrum på 10 m² på matr. nr.
4ou Ordrup By, Fårevejle beliggende Røllikevej 18, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de
medsendte tegninger, at tagbeklædning på overdækket terrasse er hvide trapezplader af plastik,
redskabsrummets tagbeklædning er grå eternittag, ydervægsbeklædning er mørkebrun
træbeklædning.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at allerede opført overdækket terrasse og redskabsrum
godkendes, når de er opført som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland,
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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:
Tina Pedersen, Degneløkken 20, 5540 Ullerslev
Odsherred kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk.
Nævnsmedlem Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.

Side 4 af 4

KOPI
Odsherred Kommune
Center for Plan Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle2920 Charlottenlund

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

tt.

Att. Lone Holst Kristensen,
ihk@odsherred.dk

F 15/2014
Den 27. august 2014

Vedr. 12i Ordrup By, Fårevejle fortsat.
Ved mail af 7. marts 2014 fremsendte Odsherred Kommune en ansøgning om ombygning af et
sommerhus på matr. nr. 8h Ordrup By, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 43, Ordrup, 4540
Fårevejle, og med mail af 11. juli 2014 har kommunen fremsendt endelig ansøgning om tilbygning
til det eksisterende sommerhus, opførelse af et gæstehus og tilbygning af udhus til den eksisterende
carport. Det fremgår af de medsendte tegninger, at tagdækningen ønskes ændret fra grønt tagpap til
naturtræ. Facaderne skal beklædes med træ som det eksisterende sommerhus, og hele bygningen
males enten sort eller får lov at stå i træ og blive sølvgrå med tiden. De store glasfacader ud mod
havet reduceres ved ombygningen.
Fredningsnævnet har den 9. maj 2014 besigtiget ejendommen og den 20. maj 2014 truffet principiel
afgørelse.
Nævnets afgørelse:
Efter modtagelse af endelige bygningstegninger findes ombygning af sommerhuset og opførelsen af
de ansøgte tilbygninger ikke at være i strid med den tinglyste deklarationen og heller ikke med de i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte hensyn.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at ombygning af sommerhuset og opførelse af tilbygninger alt
som beskrevet i den endelige byggeansøgning, herunder om tag og valg af farver, endeligt at kunne
godkendes.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland,
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
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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.
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:
Eva og Peter Bruun Ordruphøjvej 44, 2920 Charlottenlund
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: odsherred@dof.dk
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Julie Egetoft.
F 72/2014, jf. 68/99
Byggesag 9-4 ZL-2
Den 27. august 2014
Ved mail af 15. august 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Lars og Birgit Vogelsang ansøgt
om godkendelse af opførelse af en tilbygning på 14 m² til sommerhus samt godkendelse af 2
allerede opførte udhuse på 8 m² og 9 m² på matr. nr. 4zl Ordrup By, Fårevejle, beliggende Røglevej
7 A, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at farve- og materialevalg
er følgende:
Tilbygning: Grå tagpap, ydervæg brun rundstok profilbrædder, vindueskarme, stern/vindskede
hvide.
Udhuse: Klart plast/tagpap sort, ydervæg brun rundstok profilbrædder, stern/vindskede brun.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af de omhandlede bygninger findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af tilbygning på 14 m² og allerede opførte udhuse
godkendes, når de opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland,
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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:
Lars og Birgit Vogelsang, Skolelodden 1, 2680 Solrød Strand
Odsherred kommune, att. Julie Egetoft, Nyvej 22, 4573 Højby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk.
Nævnsmedlem Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Julie Egetoft.
F 75/2014
Jf. F 13/01
Byggesagsnr. 9-4 XN/2
Den 27. august 2014
Ved mail af 20. august 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Helle Lise Rasmussen ansøgt om
godkendelse af opførelse af en ny tilbygning på 6,5 m² til sommerhuset på matr. nr. 4xn Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Næstoften 11, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte
tegninger, at tilbygningens tag er bølgeeternit/sort, ydervæg træbeklædning/farveløs, vinduer og
stern træ/svenskrød.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af den omhandlede tilbygning findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af en tilbygning på 6,5 m² godkendes, når den
opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland,
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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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:
Helle Lise Rasmussen, Søvang 3, 2970 Hørsholm
Odsherred kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv, Nyvej 22, 4573 Højby
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Lone Holst Kristensen
F 68/2014
Deres j.nr.
Den 2. september 2014

Ved mail af 1. august 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Ellen Ingeborg Paulsen ansøgt om
lovliggørelse af et gæstehus på 16 m² på matr. nr. 4mu Ordrup By, Fårevejle, beliggende Cikorievej
5, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at væggene er opført i profilbrædder. Sp, er
malet sortbrune. Vinduer og døre er malet med Gori 88 og taget et sort tagshinkels.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde, og opførelse af det omhandlede
gæstehus findes ikke at ville være i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af et gæstehus på 16 m² kan bibeholdes på matr. nr.
4mu Ordrup By, Fårevejle, som beskrevet i de fremsendte tegninger og med de oplyste materialer
og farver.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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 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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11. september 2014
Kopi til:

Ellen Ingeborg Paulsen; ellenogpeer@gmail.com
Odsherred kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle, Lone Holst Kristensen;

lhk@odsherrred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk) NST-4112-02523
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Lynghuset af 2003 ApS
Engparken 4
4550 Asnæs

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 43/2014
Sag: 306-2014-55141
Den 19. september 2014

Ved brev af 18. juni 2014 har Lynghuset af 2003 ApS for ejerne, Kresten Worm-Leonhard og
Kasper Worm-Leonhard ansøgt om godkendelse til nedrivning af eksisterende sommerhus og
opførelse af et nyt sommerhus på 123 m² + 20 m² overdækket terrasse på matr. nr. 4fk Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Næsvej 7, 4540 Fårevejle.
Odsherred kommune har udtalt sig i mail af 10. september 2014.
Det fremgår af brevet og de medsendte tegninger, at taget er sort tagpap, ydervæg sort
træbeklædning og vinduer hvide i træ.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af nyt
sommerhus godkendes, når sommerhuset og overdækket terrasse opføres som beskrevet i de
fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.

Side 1 af 5

KOPI

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

Side 2 af 5

KOPI

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








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Side 3 af 5

KOPI
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

Kopi til:
Kresten Worm-Leonhard, Kasper Worm-Leonhard, Næsvej 7, 4540 Fårevejle
Lynghuset af 2003 ApS, Engparken 4, 4550 Asnæs, mail@lyng-huset.dk
Odsherred kommune, Julie Egetoft, Center for Plan, Byg og Erhverv, juleg@odsherred.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
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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KOPI
Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Julie Egetoft.
F 72/2014, jf. 68/99
Byggesag 9-4 ZL-2
Den 27. august 2014
Ved mail af 15. august 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Lars og Birgit Vogelsang ansøgt
om godkendelse af opførelse af en tilbygning på 14 m² til sommerhus samt godkendelse af 2
allerede opførte udhuse på 8 m² og 9 m² på matr. nr. 4zl Ordrup By, Fårevejle, beliggende Røglevej
7 A, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at farve- og materialevalg
er følgende:
Tilbygning: Grå tagpap, ydervæg brun rundstok profilbrædder, vindueskarme, stern/vindskede
hvide.
Udhuse: Klart plast/tagpap sort, ydervæg brun rundstok profilbrædder, stern/vindskede brun.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af de omhandlede bygninger findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af tilbygning på 14 m² og allerede opførte udhuse
godkendes, når de opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
Side 1 af 4

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








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Side 2 af 4

KOPI
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
Kopi til:
Lars og Birgit Vogelsang, Skolelodden 1, 2680 Solrød Strand
Odsherred kommune, att. Julie Egetoft, Nyvej 22, 4573 Højby
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk.
Nævnsmedlem Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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KOPI

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusevej 75
4573 Højby

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Julie Egetoft

F 85/2014
Deres j.nr. 9-4 AM/4
Den 16. oktober 2014
Ved mail af 8. oktober 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Jytte Maria Rex, ansøgt om
lovliggørelse af allerede opført tilbygning på 39 m² til sommerhus på matr. nr. 4am Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Tidselvej 21, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte
tegninger, at tilbygningen indeholder arbejdsrum, atelier, arkiv/bryggers, toilet/bad og
atelier/værksted. Materialer er gråt tagpap, ydervægge beklædt med lærketræ, vindskeder som
eksisterende, ovenlys velux vippevindue.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelsen af den omhandlede tilbygning findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at den allerede opførte tilbygning på 39 m² godkendes, når
denne er opført som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der er anvendt materialer og farver,
som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Side 1 af 4

KOPI

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

adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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KOPI

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

Kopi til:
Jytte Maria Rex, Valkendorfsgade 20, 3., 1151 København K
Odsherred kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv,
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
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.

Side 4 af 4

KOPI

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv

Att. Prasath Sivapalan, prasi@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 81/2014 og F 94/2014
Deres j.nr. 9-4 OS/1 og
9-4 OS/3
Den 27. oktober 2014

Ved mail af 22. september 2014 og 15. oktober 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Frank
Ejnar Christiansen, Kulhusvej 68, 3630 Jægerspris ansøgt om godkendelse af, at ejeren har opført
en tilbygning på 27 m² og overdækket terrasse på 15 m² til sommerhus og ændring af carport på 19
m² og integreret udhus på 20 m² til sommerhuset på matr. nr. 4os Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Røllikevej 20, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at taget på tilbygning er mokka eternit B7,
ydervæg gråt ubehandlet gasbeton, vindueskarme hvid, stern/vindskede svenskrød og tag på udhus
er sort tagpap, ydervæg hvidt træ, vindues- og dørkarme hvidt træ og stern/vindskede svenskrød
træ.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af de omhandlede tilbygninger til sommerhuset findes ikke i strid med formålet med
deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil godkender nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at der er opført en tilbygning på 27 m², en overdækket terrasse
på 15 m² og et udhus på 39 m² udhus som beskrevet i de fremsendte tegninger og med de angivne
materialer og farver.
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KOPI

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

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

adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Side 3 af 5

KOPI

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

Kopi til:
Frank Einar Christiansen, Kulhusvej 68, 3630 Jægerspris
Odsherred kommune, Prasath Sivapalan
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
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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KOPI

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune

Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Prasath Sivapalan

F 105/2014
Deres j.nr. 9-7 PK/3
Den 19. november 2014

Ved mail af 14. november 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Kim Boje Madsen søgt om
godkendelse af allerede opført garage på 25 m² på matr. nr. 4pk Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Bynkevej 6, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at
Tagbeklædning er sort tagpap og ydervægsbeklædning er gråt træ.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Den allerede opførte garage findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7. april
1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at den allerede opførte garage godkendes, som beskrevet i de
fremsendte tegninger med de materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Side 1 af 4

KOPI

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








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Side 2 af 4

KOPI

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

Kopi til:
Kim Boje Madsen, Bynkevej 6, 4540 Fårevejle
Odsherred kommune, Prasath Sivapalan, Nyvej 22, 4573 Højby
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
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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KOPI

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Prasath Sivapalan
prasi@odsherred.dk

F 115/2014
Deres j.nr. 9-4 VM1
Den 8. december 2014

Ved mail af 2. december 2014 har Odsherred kommune for ejeren, Solvej Martensen, Dalstrøget 9,
2870 Dyssegård ansøgt om lovliggørelse af bygninger på matr. nr. 4 vm, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næskrogen 13, 4540 Fårevejle. Der søges om lovliggørelse af et udhus på 19 m2 og af en
overdækket terrasse på 26 m2. Det fremgår af ansøgningen, at udhuset har sortmalede vægge og et
tag med sort bølgeeternit. Terrassen har et gennemsigtigt plasttag.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede skur og af den overdækkede terrasse findes ikke i strid med formålet
med deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at det omhandlede skur og den overdækkede terrasse kan lovliggøres.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt inden
fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
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KOPI

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

Kopi til:
Benthe Agnethe Mølkier-Jarling, Bavnestedet 135, 3500 Værløse
Vagn Jørgensen, Bavnestedet 135, 3500 Værløse
Odsherred kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv, Rådhusstræde 75, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred,
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk,
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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KOPI

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune

Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Marianne Foglmann

F 108/2014
jf. F 42/99, F 59/11, F20/12
Deres j.nr.
Den 28. november 2014
Ved mail af 20. november 2014 har Odsherred kommune for ejerne, Lone og Jannik Beyer, Pile
Alle 53, 2.th., 2000 Frederiksberg ansøgt om godkendelse af opførelse af en tilbygning til
eksisterende udhus på 4,59 m² på matr. nr. 8cs Ordrup By, Fårevejle, beliggende Lang Agre 19,
4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at udvidelsen opføres som
træhus med sortmalede facadebrædder, sort tagpap og hvide facadepartier.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af den omhandlede tilbygning til udhus findes ikke i strid med formålet med
deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af tilbygning til udhus godkendes, når den opføres
som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland,
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
For at fredningsnævnet kan videresende klagen, er det nødvendigt, at klager oplyser sit CPRnummer eller CVR-nummer. Klager kan undgå at oplyse sit CPR-nummer til fredningsnævnet ved
selv at indsende klagen ved brug af Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk. Her
kan borgere klage ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via
virk.dk.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Indgives klagen via klageportalen, skal klagegebyret betales ved brug af
betalingskort inden klagen afsluttes.
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.
Side 2 af 4

KOPI

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.
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

Kopi til:
Lone og Jannik Beyer, Pile Alle 53, 2.th., 2000 Frederiksberg
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby

 4arkitekter v/Klaus Maar, Øster Søgade 22, 1357 København K, km@4arkitekter.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
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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KOPI

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Marianne Foglmann

F 112/2014
Deres j.nr. 9-4 tb/3
Den 28. november 2014

Ved mail af 26. november 2014 har Odsherred kommune for ejerne, Karen Margrethe BadenJensen og Lars-Jørn Pedersen, Jestrupvej 4, Lyngs, 7790 Thyholm ansøgt om godkendelse af
opførelse af en ny carport på 16,8 m² på matr. nr. 4tb Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bynkevej
10, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at materialer er 6 stk.
sortmalede træstolper på punktfundament og fladt tag med trapezplader klart PVC.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af den omhandlede carport findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af carport godkendes, når den opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland,
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. For at
fredningsnævnet kan videresende klagen, er det nødvendigt, at klager oplyser sit CPR-nummer
eller CVR-nummer. Klager kan undgå at oplyse sit CPR-nummer til fredningsnævnet ved selv at
indsende klagen ved brug af Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk. Her kan
borgere klage ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via virk.dk.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Indgives klagen via klageportalen, skal klagegebyret betales ved brug af
betalingskort inden klagen afsluttes.
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
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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.
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:
Karen Margrethe Baden-Jensen og Lars-Jørn Pedersen, Jestrupvej 4, Lyngs, 7790 Thyholm
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
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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Odsherred kommune
Natur, Miljø og Trafik
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68

Att. Benjamin Dyre

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 109/2014
Den 15. december 2014

Vedr.: 12t Ordrup By, Fårevejle.
Ved mail af 20. november 2014 har Odsherred Kommune fremsendt meddelelse om dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 18 til at nedrive eksisterende sommerhus og opføre et nyt sommerhus
på matr. nr. 12t Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 23A, 4540 Fårevejle. Det fremgår, at
der er tale om sommerhus på 211 m² heraf 22 m² udhus. Sommerhuset skal placeres hvor det
eksisterende sommerhus har været placeret. Bygningen skal opføres som let ydervægs-konstruktion
med cedertræ som udvendig beklædning. Vinduer og dørelementer samt skodder udføres i teaktræ.
Tagflader skal beklædes med sort pap med zinktagrender.
Odsherred Kommune har i sin dispensation af 20. november 2014 efter naturbeskyttelseslovens §
18 (fortidsmindebeskyttelsen) oplyst følgende:
”…
Sommerhuset ligger i første række mod Nekselø Bugt og i umiddelbar nærhed af et internationalt
naturbeskyttelsesområde.
…
Projektet berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 100 m beskyttelseslinje i medfør af lovens §
18, stk. 1 omkring det fredede fortidsminde Hyrehøj. Afstanden fra projektet til foden af rundhøjen er ca. 45 meter.
Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation jf. lovens § 65, stk. 3.
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabs-elementer. Både den
generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidig
skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt
ved de fredede fortidsminder.
Projektet er endvidere beliggende i et område, der i Kommuneplanen 2013-2025 er udpeget som sommerhusområde
(11S4 Knarbo Strand – nord). Heri beskrives bl.a. vigtigheden i at bevare Hyrehøjs store værdi som rekreativt
område, udsigtspunkt og som landmærke i sommerhusbebyggelsen. Desuden fremgår det af de generelle
retningslinjer for sommerhusområder (afsnit 3.1.12), at hensyn til de landskabelige kvaliteter i særlig grad gælder de
ejendomme, der grænser op til kysten og dens åbne bagland eller til fredede områder, hvor bevoksningens og
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terrænets karakter ud mod naturområderne skal bevares. På disse ejendomme skal der ved alt tilladeligt nybyggeri
anvendes mørke naturfarver og så vidt muligt ureflekterende materialer.
Projektet støder op til Ordrup Næs fredningen. Heraf fremgår det, at der i en afstand af 40 m fra Hyrehøjs top ikke
må anbringes bygninger, samt i en afstand af 20 m fra den nord for Hyrehøj liggende kuppel ikke må opføres
bygninger.
Arealet ligger i umiddelbar nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område 154, Sejerø
Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke). Natura 2000-området består af habitatområde H135
samt fuglebeskyttelsesområde F94. … Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet findes ikke
på matriklen. Da dette projekt ikke har virkninger udenfor matriklen, kan påvirkning af disse arter og naturtyper
afvises.
Fuglene på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet findes hovedsagligt i stor afstand fra
projektområdet. Det kan dog ikke med sikkerhed afvises, at projektet ikke kan påvirke fuglene, da der kan
forekomme store problemer med fugle og reflekterende flader. I forhold til sommerhuse i første række mod
naturområder med mange fugle, kan solen reflekteres langt fra store vindues- og tagflader og blænde på flere
kilometers afstand. Det gælder formodentlig både fugle, andre dyr og mennesker, men fuglene er som udprægede
”synsdyr” specielt udsatte for sådanne reflekser.
Kommunen vurderer, at en forventet yderligere udbredelse af store glasfacader ud mod Nekselø Bugt og andre
fugleområder kan forstyrre fuglene i en sådan grad, at det kan påvirke fuglenes brug af områderne. Det er altså ikke
på grund af en enkelt panoramarude, at det vurderes, at der er et problem, men på grund af en tendens som betyder,
at stort set alle nye facader mod havet består af store glasvægge. Hvis næsten alle huse i første række mod havet
ender med at have store reflekterende glasflader, vurderes det, at det bliver et væsentligt problem i forhold til Natura
2000-området.
Det ansøgte vender mod vest ud mod Nekselø Bugt, hvor vinduerne vil kunne blænde de fugle, som lever i bugten.
Derfor stilles der vilkår til, at vinduerne mod vest skal være af en glaskvalitet med maks. 13 % refleksion.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
påvirke Natura 2000-området væsentligt, hvis der anvendes refleksionsfrit glas i facaden mod vest.
I kystzonen og på skrænten findes krybdyrarten markfirben, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke berører raste- eller ynglesteder for markfirben og dermed
beskadiger eller ødelægger yngle- og rasteområder for arten.
Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at ind- og udsyn til og fra gravhøjen ikke ændres ved
projektet, og at byggeriet placeres, hvor det eksisterende sommerhus findes, og at byggeriet opføres i et allerede
udbygget sommerhusområde.
…”

På ejendommen er den 26. maj 1937 tinglyst deklaration med følgende bestemmelse:
”På den solgte ejendom må ikke holdes svin, og der må ikke på samme drives
erhvervsvirksomhed af nogen art eller virksomhed, der ved støj eller ilde lugt kan genere de
omboende. Ejendommen må ikke udstykkes i mindre parceller en 4.137 kvadratalen (ca. ¾ td.
Land); på hver parcel må kun opføres én beboelsesejendom og denne må ikke bebos af mere end
én familie ad gangen og navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende, og at
der af hensyn til den almindelige sikkerhed ingensinde må drives jagt eller overhovedet anvendes
skydevåben på parcellen. Ingen bygning må opføres på grunden forinden tegning er godkendt af
sælgeren. Påtaleberettiget er sælgeren, og den eller de, til hvem aktieselskabet i tilfælde af
opløsning måtte overdrage denne ret.”
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Ved opløsning af sælgeren, Aktieselskabet Dragsholm, blev påtaleretten overdraget til
fredningsnævnet.
Fredningsnævnets afgørelse:
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde, og den ansøgte opførelse af et nyt
sommerhus er ikke i strid med den tinglyste deklaration, og heller ikke med 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,
at nedrivning af eksisterende sommerhus opførelse af nyt sommerhus godkendes, når det opføres
som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Rolf Dejløw

Svend Erik Hansen

Ejnert Sørensen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for
Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet. For at fredningsnævnet kan videresende klagen, er det nødvendigt, at
klager oplyser sit CPR-nummer eller CVR-nummer. Klager kan undgå at oplyse sit CPRnummer til fredningsnævnet ved selv at indsende klagen ved brug af Natur- og
Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk. Her kan borgere klage ved brug af link via
borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via virk.dk.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved
indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget.
Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage,
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Indgives klagen via klageportalen, skal
klagegebyret betales ved brug af betalingskort inden klagen afsluttes.
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.
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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.
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 sendes til:
Charlotte Lund Sørensen, Taarbæk Strandvej 112, 2930 Klampenborg
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling odsherred@dof.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle (Odsherred)
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune

Center for Plan, Byg og Erhverv

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Att. Julie Egetoft

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 3/2015
Deres j.nr. 9-4 HÆ/1 og
9-4 HÆ/2
Den 14. jan. 2015

Ved mail af 9. januar 2015 har Odsherred kommune for ejerne, Evy Seierø Larsen og Preben Bøgild
Larsen ansøgt om lovliggørelse af allerede opført overdækket terrasse på 16 m² og garage på 25 m²
på matr. nr.4hæ Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bregnevej 23, 4540 Fårevejle. Det fremgår af
mailen og de medsendte tegninger, at tagbelægning er gået stål, ydervægge er sort træ og
vinduer/stern er svensk rødt træ. Terrassen er 2 m høj og garagens højde er 2,5 m. Det oplyses, at
vinduet i garagen blændes til foråret.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
De allerede opførte bygninger findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7.
april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at overdækket terrasse og garage godkendes, som beskrevet i de
fremsendte tegninger, med de materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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
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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.
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:
Evy Seierø Larsen, Preben Bøgild Larsen, Karrebæksti 23, 4736 Karrebæksminde
Odsherred kommune, Julie Egetoft, juleg@odsherred.dk
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.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk.
 Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune

Center for Plan, Byg og Erhverv

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Att. Julie Egetoft
juleg@odsherred.dk

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 2/2015
Deres j.nr. 9-4 QØ/1
Den 14. januar 2015

Ved mail af 6. januar 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Thomas Gable ansøgt om
godkendelse nedrivning af eksisterende ejendom og opførelse af et nyt sommerhus på 91 m² på
matr. nr. 4qø Ordrup By, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 20, 4540 Fårevejle. Det fremgår af
mailen og de medsendte tegninger, at tagbelægning er sort tagpap, ydervægge er sort træ og
vinduer/stern er hvidt træ.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at nedrivning af eksisterende ejendom og opførelse af nyt
sommerhus på 91 m² godkendes, når det opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der
anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt, så vidt muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland,
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. For at
fredningsnævnet kan videresende klagen, er det nødvendigt, at klager oplyser sit CPR-nummer
eller CVR-nummer. Klager kan undgå at oplyse sit CPR-nummer til fredningsnævnet ved selv at
indsende klagen ved brug af Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk. Her kan
borgere klage ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via virk.dk.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Indgives klagen via klageportalen, skal klagegebyret betales ved brug af
betalingskort inden klagen afsluttes.
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.
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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.
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:
Thomas Gable, Marielystvej 4 C, st., 2000 Frederiksberg
Odsherred kommune, att. Julie Egetoft
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.
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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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune

Center for Plan, Byg og Erhverv

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Julie Egetoft

F 10/2015
Deres j.nr. 9-4 YI/2
Den 5. februar 2015

Ved mail af 21. januar 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Mogens Laue Friis ansøgt om
godkendelse af opførelse af et nyt brændeskur på 20 m² på matr. nr. 4yi Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Røglevej 26, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at taget
er sort tagpap og vægge musegrå træbeklædning.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af et brændeskur godkendes, når det opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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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:
Mogens Laue Friis, Bomhoffs Have 14, 2. tv., 1872 Frederiksberg C
Allan Rasmussen ApS, Lavendelvej 74, 4470 Svebølle, brgolf@oncable.dk
Odsherred kommune, Julie Egetoft,
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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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Plan, Byg og Erhverv

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Pia Nielsen
piani@odsherred.dk

F 5/2015
Deres j.nr. 9-4 DU/1
Den 4. februar 2015

Ved mail af 15. januar 2015 har Odsherred kommune for ejerne, Flemming Segerlund og Dina
Maria Hansen-Leth Segerlund ansøgt om godkendelse af opførelse af et nyt sommerhus på 146,8 m²
og udhus på 7,5 m² på matr. nr. 4du Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej 48, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at tag er sort tagpap med listedækning i alu.,
ydervægge er sort rustik profileret gran og vinduer er hvide træ/alu. I forbindelse med opførelse af
det nye sommerhus nedrives et eksisterende sommerhus på 32 m2, og et eksisterende skur på 8 m2.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af nyt sommerhus på 146,8 m² og udhus på 7,5 m²
godkendes, når de opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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
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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.
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:
Flemming Segerlund, Dina Maria Hansen-Leth Segerlund, Rustenborgvej 12 B, 1., 2800 Lyngby

Odsherred kommune, Pia Nielsen, piani@odsherred.dk
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Att. Julie Egetoft

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 19/2015
Deres j.nr. 9-4 CQ/2
Den 11. februar 2015

Ved mail af 5. februar 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Søren Ellekær Madsen ansøgt om
lovliggørelse af en allerede opført udestue på 17,8 m² på matr. nr. 4cq Ordrup By, Fårevejle
beliggende Ordrup Strandvej 11, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger,
at taget er sort tagpap og vægge er sort træbeklædning.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af den omhandlede udestue findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at den allerede opførte udestue lovliggøres, når den er opført
som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der er anvendt materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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:

Søren Ellekær Madsen, sm48@live.dk
Odsherred kommune, Julie Egetoft, juleg@odsherred.dk
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Julie Egetoft
juleg@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 24/2015
Deres j.nr. 9-4 ZM/2
Den 16. februar 2015
Ved mail af 10. februar 2015 har Odsherred kommune for ejerne, Elva Vivi Ammekilde Andersen
og Lars Ditlev Andersen ansøgt om godkendelse af opførelse af et nyt udhus/brændeskur på 14,5m²
på matr. nr. 4zm Ordrup By, Fårevejle, beliggende Degnekrogen 2, 4540 Fårevejle. Det fremgår af
mailen og de medsendte tegninger, at taget er sort eternit B7 og væggene grå træbeklædning.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede udhus/brændeskur findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af udhuset/brændeskuret godkendes, når det
opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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
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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.
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:

 Elva Andersen, Lars Andersen, Ordrupvej 57, 4540 Fårevejle, lars@ditlev.se
Odsherred kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv, Julie Egetoft, juleg@odsherred.dk
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Flemming Andersen, fla@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 27/2015
Deres j.nr. 9-4 FH/1
Den 1. april 2015

Ved mail af 16. februar 2015 har Odsherred kommune fremsendt oplysning om nogle allerede
opførte bygninger på matr. nr. 4fh Ordrup By Fårevejle, beliggende Ved Skoven 24, 4540
Fårevejle. Ejendommen ejes af Jürgen Holm. Kommunen har den 19. marts 2015 fra ejerens
befuldmægtigede, Ivan Holm modtaget en ansøgning om lovliggørelse af bygningerne. Det drejer
sig om en overdækket terrasse på 22 m², en garage på 18 m² og 2 udhuse på hver 6 m².
Odsherred Kommune har oplyst, at der er udført mindre gravearbejder i forbindelse med opførelse
af byggeriet. Kommunen vurderer, at lovliggørelsen kan udføres uden at være i konflikt med den
tinglyste deklaration. Dette vurderes i forhold til, at der er tale om byggeri i et fuldt udbygget
sommerhus-område. Kommunen kan derfor anbefale Fredningsnævnets godkendelse.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Ejeren har ikke, som han er pligtig efter den tinglyste deklaration, forelagt fredningsnævnet
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver, inden byggeri af terrasse, garage og udhuse
er sket. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde, og en opførelse af de
omhandlede bygninger findes ikke at stride mod formålet med den tinglyste deklaration.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at de allerede opførte bygninger, som disse er beskrevet i de
fremsendte fotos og tegninger, kan lovliggøres.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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.
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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.
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:
 Jürgen Holm, Krutvangen 6, S-261 94 Anneslov
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk, Flemming Andersen, fla@odsherred.dk
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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Odsherred kommune
Natur, Miljø og Trafik
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68

Att. Benjamin Dyre

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 36/2015
Den 15. april 2015

Vedr.: 12u Ordrup By, Fårevejle.
Ved mail af 6. marts 2015 har Odsherred Kommune fremsendt meddelelse om dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 18 til at nedrive 2 eksisterende bygninger på i alt 78 m² og opføre et nyt
sommerhus på matr. nr. 12u Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 23B, 4540 Fårevejle. Det
fremgår, at der er tale om sommerhus på 110 m². Sommerhuset skal placeres hvor de eksisterende
bygninger har været placeret. Bygningen skal opføres som let ydervægs-konstruktion med cedertræ
som udvendig beklædning. Vinduer og dørelementer samt skodder udføres i teaktræ. Tagflader skal
beklædes med sort pap med zinktagrender.
Odsherred Kommune har i sin dispensation af 6. marts 2015 efter naturbeskyttelseslovens § 18
(fortidsmindebeskyttelsen) oplyst følgende:
”…
Sommerhuset ligger i første række mod Nekselø Bugt og i umiddelbar nærhed af et internationalt
naturbeskyttelsesområde.
…
Projektet berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 100 m beskyttelseslinje i medfør af lovens §
18, stk. 1 omkring det fredede fortidsminde Hyrehøj. Afstanden fra projektet til foden af rundhøjen er ca. 45 meter.
Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation jf. lovens § 65, stk. 3.
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabs-elementer. Både den
generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidig
skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt
ved de fredede fortidsminder.
Projektet er endvidere beliggende i et område, der i Kommuneplanen 2013-2025 er udpeget som sommerhusområde
(11S4 Knarbo Strand – nord). Heri beskrives bl.a. vigtigheden i at bevare Hyrehøjs store værdi som rekreativt
område, udsigtspunkt og som landmærke i sommerhusbebyggelsen. Desuden fremgår det af de generelle
retningslinjer for sommerhusområder (afsnit 3.1.12), at hensyn til de landskabelige kvaliteter i særlig grad gælder de
ejendomme, der grænser op til kysten og dens åbne bagland eller til fredede områder, hvor bevoksningens og
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terrænets karakter ud mod naturområderne skal bevares. På disse ejendomme skal der ved alt tilladeligt nybyggeri
anvendes mørke naturfarver og så vidt muligt ureflekterende materialer.
Projektet støder op til Ordrup Næs fredningen. Heraf fremgår det, at der i en afstand af 40 m fra Hyrehøjs top ikke
må anbringes bygninger, samt i en afstand af 20 m fra den nord for Hyrehøj liggende kuppel ikke må opføres
bygninger.
Arealet ligger i umiddelbar nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område 154, Sejerø
Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke). Natura 2000-området består af habitatområde H135
samt fuglebeskyttelsesområde F94. … Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet findes ikke
på matriklen. Da dette projekt ikke har virkninger udenfor matriklen, kan påvirkning af disse arter og naturtyper
afvises.
Fuglene på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet findes hovedsagligt i stor afstand fra
projektområdet. Det kan dog ikke med sikkerhed afvises, at projektet ikke kan påvirke fuglene, da der kan
forekomme store problemer med fugle og reflekterende flader. I forhold til sommerhuse i første række mod
naturområder med mange fugle, kan solen reflekteres langt fra store vindues- og tagflader og blænde på flere
kilometers afstand. Det gælder formodentlig både fugle, andre dyr og mennesker, men fuglene er som udprægede
”synsdyr” specielt udsatte for sådanne reflekser.
Kommunen vurderer, at en forventet yderligere udbredelse af store glasfacader ud mod Nekselø Bugt og andre
fugleområder kan forstyrre fuglene i en sådan grad, at det kan påvirke fuglenes brug af områderne. Det er altså ikke
på grund af en enkelt panoramarude, at det vurderes, at der er et problem, men på grund af en tendens som betyder,
at stort set alle nye facader mod havet består af store glasvægge. Hvis næsten alle huse i første række mod havet
ender med at have store reflekterende glasflader, vurderes det, at det bliver et væsentligt problem i forhold til Natura
2000-området.
Det ansøgte vender mod vest ud mod Nekselø Bugt, hvor vinduerne vil kunne blænde de fugle, som lever i bugten.
Derfor stilles der vilkår til, at vinduerne mod vest skal være af en glaskvalitet med maks. 13 % refleksion.
Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke
Natura 2000-området væsentligt, hvis der anvendes refleksionsfrit glas i facaden mod vest.
I kystzonen og på skrænten findes krybdyrarten markfirben, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke berører raste- eller ynglesteder for markfirben og dermed
beskadiger eller ødelægger yngle- og rasteområder for arten.
Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at ind- og udsyn til og fra gravhøjen ikke ændres ved
projektet, og at byggeriet placeres, hvor det eksisterende sommerhus findes, og at byggeriet opføres i et allerede
udbygget sommerhusområde.
…”

På ejendommen er den 26. maj 1937 tinglyst deklaration med følgende bestemmelse:
”På den solgte ejendom må ikke holdes svin, og der må ikke på samme drives
erhvervsvirksomhed af nogen art eller virksomhed, der ved støj eller ilde lugt kan genere de
omboende. Ejendommen må ikke udstykkes i mindre parceller en 4.137 kvadratalen (ca. ¾ td.
Land); på hver parcel må kun opføres én beboelsesejendom og denne må ikke bebos af mere end
én familie ad gangen og navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende, og at
der af hensyn til den almindelige sikkerhed ingensinde må drives jagt eller overhovedet anvendes
skydevåben på parcellen. Ingen bygning må opføres på grunden forinden tegning er godkendt af
sælgeren. Påtaleberettiget er sælgeren, og den eller de, til hvem aktieselskabet i tilfælde af
opløsning måtte overdrage denne ret.”
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Ved opløsning af sælgeren, Aktieselskabet Dragsholm, blev påtaleretten overdraget til
fredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse:
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde, og den ansøgte opførelse af et nyt
sommerhus er ikke i strid med den tinglyste deklaration, og heller ikke med 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,
at nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af nyt sommerhus godkendes, når det
opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Rolf Dejløw

Svend Erik Hansen

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.
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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 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:
Charlotte Lund Sørensen, Taarbæk Strandvej 112, 2930 Klampenborg
Odsherred kommune, Nyvej 22, 4573 Højby, kommune@odsherred.dk
Benjamin Dyre, bendy@odsherred.dk
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling odsherred@dof.dk
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle (Odsherred)
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Plan, Byg og Erhverv

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Att. Julie Egetoft
juleg@odsherred.dk

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 43/2015
Deres j.nr. 9-4 DN/1
Den 29. april 2015

Ved mail af 17. april 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Jan Hermann Petersen ansøgt om
godkendelse af opførelse af et nyt brændeskur på 44,43 m² på matr. nr. 4dn Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Valmuevej 33, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at
taget er sort tagpap, vægge sort træbeklædning og øvrigt træværk hvidt.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede brændeskur findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af nyt brændeskur godkendes, når det opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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:

Jan Hermann Petersen, jan.raadogbyg@gmail.com
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk, juleg@odsherred.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dof.dk
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.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Att. Emil Hesselbjerg Nielsen
emhni@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 47/2015
Deres j.nr. 9-4 YS/1
Den 1. juni 2015

Ved mail af 22. maj 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Jørn Renz Enggaard ansøgt om
godkendelse af opførelse af et nyt sommerhus på 111 m² med et åbent, overdækket areal på 23 m²
på matr. nr. 4ys Ordrup By, Fårevejle, beliggende Røglevej 8, 4540 Fårevejle. Det fremgår af
mailen og de medsendte tegninger, at taget er sort tagpap, facader sort træbeklædning og vinduer
sorte.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af sommerhuset godkendes, når det opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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
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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.
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:

 Jørn Renz Enggaard, Eskimovej 1, 8200 Århus N, jornenggaard@gmail.com
 Magnus Sangild, ms@bylassen.com
Ivan Jensen, Industrivej 11, 9900 Frederikshavn, ivan@stenhøj-husene.dk
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Att. Julie Egetoft
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 26/2015
Deres j.nr. 9-4 ID/2
Den17. juni 2015

Ved mail af 4. juni 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Flemming Allan Olsen ansøgt om
godkendelse af opførelse af et nyt sommerhus på 71 m² på matr. nr. 4id Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Valmuevej 28, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at
taget er sorte betontegl, vægge sort træbeklædning, øvrigt træværk hvidt og hvide tagrender.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af sommerhus godkendes, når det opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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:

Flemming Allan Olsen, Sortbærvej 62, 8600 Silkeborg, flemming.a.olsen@mail.dk
Planet-huse A/S, att. Daniel Pedersen, Ørstedsvej 55-59, 6760 Ribe, dpe@planethuse.dk
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk, juleg@odsherred.dk
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Att. Flemming Andersen
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 66/2015
Deres j.nr. 9-7 DF/2
Den 18. juni 215

Ved mail af 8. juni 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Christian Michael Keller ansøgt om
godkendelse af nedrivning af eksisterende sommerhus på 108 m2 med en overdækket terrasse på 28
m2 og opførelse af et nyt sommerhus på 197 m² med en overdækket terrasse på 10 m² på matr.
nr. 4df Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej 40, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de
medsendte tegninger, at bygningen beklædes udvendigt med lærketræsbeklædning in natura og
taget dækkes med mos-sedum. Ifølge telefonisk oplysning fra arkitekt Martin Skafte-Holm er
vinduer naturfarvet træ.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus som beskrevet i ansøgningen findes ikke i strid med
formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget
sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at nedrivning af eksisterende og opførelse af nyt sommerhus
med overdækket terrasse godkendes, når det opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og
der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
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Svend Erik Hansen

Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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
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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.
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:
Christian Michael Keller, Frederiksberg Alle 26, 4.tv., 1820 Frederiksberg
Martin Skafte-Holm, Plantagevej 8A, 2665 Vallensbæk Strand, m-art-in@skafte-holm.dk
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,fla@odsherred.dk
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Att. Ulrich Iversen
ulriv@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 71/2015
Deres j.nr. 9-4 AK/1
Den 20. juli 2015
Ved mail af 3. juli 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Ole Norlund ansøgt om godkendelse af
opførelse af et udhus på 10 m² på matr. nr. 4ak Ordrup By, Fårevejle beliggende Ordrup Strandvej
23, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at ydervægge er med
træbeklædning og taget er sort bølgeeternit.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede udhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den
7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af udhuset godkendes, når det opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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:

 Ole Norlund, Jytte Lis Norlund, Møllebovej 13, 2640 Hedehusene, jonordlund@mail.dk
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
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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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Ulrich Iversen
ulriv@odsherred.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 54/2015
Byggesagsnr. 9-4 Y/1
Den 22. juli 2015

Ved mail af 7. maj 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Hans Eske Sindby ansøgt om
godkendelse af opførelse af et nyt gæstehus på 32 m², som erstatning for tidligere udhus på matr.
nr. 4y Ordrup By, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 36, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og
de medsendte tegninger, at taget er sorte stålplader, beklædning sort, vindskeder og vinduer svensk
røde.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede gæstehus til erstatning for et tidligere godkendt udhus findes ikke i
strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt
udbygget sommerhusområde. Opførelsen er heller ikke i strid med de i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2, og stk. 3, anførte forhold.
Under hensyn hertil bestemmer fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
at opførelse af gæstehuset godkendes, når det opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og
der anvendes materialer og farver, som angivet.
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.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen.
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
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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.
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:
Hans Eske Sindby, Weidekampsgade 53, 5. th., 2300 København S. hanseske@gmail.com
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Julie Egetoft
juleg@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 76/2015
Jf. F 3/2014, F 65/2010

Deres j.nr. 9-4 PL/4
Den 23. september 2015

Ved mail af 28. juli 2015 har Odsherred kommune for ejerne, Tom Holmskov, Lasse Holmskov og
Uffe Holmskov ansøgt om godkendelse af opførelse af en tilbygning på 48m² til sommerhus på
matr. nr. 4pl Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bynkevej 4, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen
og de medsendte tegninger, at tilbygningen skal have eternit tag, vægge med træbeklædning og
øvrigt træværk med farve som eksisterende.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen Bygning på nogen Del af ”Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis
Loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen
må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til én Familie med Udhuse
og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G., H1,
og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af en tilbygning på 48 m² godkendes, når denne
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opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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:
Tom Holmskov, Kvinderupvej 5, 3550 Slangerup, Lasse Holmskov, Jordhøj Bakke 24, 3550
Slangerup, lh@holmskov.dk, Uffe Holmskov, Lystrupvej 12, 3550 Slangerup
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Julie Egetoft, juleg@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F N-VSJ 85/2015
Deres j.nr. 9-4 VR/1
Den 23. september 2015

Ved mail af 7. september 2015 har Odsherred kommune for ejerne, Hans Ditlevsen, Finn Morten
Mortensen, Maibritt M Petersen Mortensen og Mie Mette Mortensen ansøgt om godkendelse af
opførelse af et nyt sommerhus på 125,3 m² på matr. nr. 4vr Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Røglevej 1, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at taget
er sorte betonteglsten, vægge sort træbeklædning, vinduer, døre, karme hvide, øvrigt træværk sort.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af nyt sommerhus godkendes, når dette opføres
som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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 klagenæv-net,
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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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:
 Hans Ditlevsen, Finn Morten Mortensen, Maibritt M. Petersen Mortensen, Mie Mette
Mortensen.
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,
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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KOPI

Lasse Pedersen
Kjeld Langes Gade 3B, 2.tv.,
1367 København K
Lassepedersen52@gmail.com

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 53/2015
Den 24. september 2015
Ved mail af 7. maj 2015 har Lasse Pedersen ansøgt om godkendelse af nedrivning af eksisterende
fritidshus og opførelse af ny bebyggelse af hus 1: 58 m² og hus 2: 45 m² samlet beboelsesareal 103
m² + 15 m² udhus/brændeskur på matr. nr. 4gi Ordrup By, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 28,
4540 Fårevejle. Ved mail af 21. september 2015 har Lasse Pedersen meddelt, at han ønsker hus 2
drejet 90°, så det kommer til at ligge øst-vest. Han har hertil fremsendt nye situationsplaner.
Det fremgår af de fremsendte mails og de medsendte tegninger, at hus 1 er med træbeklædning,
sortmalet fyrretræ, døre og stern sortmalet, underside hvidmalet. Taget er røde stålplader med
teglprofil. Hus 2 er med træbeklædning, sort fyrretræ. Døre og vinduer sortmalet og taget fast tag
med tagpap.
Det er oplyst, at alene hus 1 har et køkken, og at de to huse skal opføres med en afstand på 2 m på
hver sin side af en terrasse.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Nedrivning af eksisterende bebyggelse og opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i
strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt
udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af ny bebyggelse godkendes, når denne opføres
som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.

Side 1 af 4

KOPI

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

Side 2 af 4

KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk . Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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:
Lasse Pedersen, Kjeld Langes Gade 3B, 2.tv., 1367 København K. lassepedersen52@gmail.com

Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk, Julie Egetoft, juleg@odsherred.dk
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Julie Egetoft, juleg@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 69/2015
Deres j.nr. 9-4 CE/1
Den 10. august 2015

Ved mail af 30. juli 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Annette Brasen ansøgt om
godkendelse af opførelse af et nyt sommerhus på 95,3 m² på matr. nr. 4ce Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Højdevej 19, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at taget
er sort tagpap, vægge rustik gran træbeklædning lys brunlig, øvrigt træværk hvidt.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og beliggende i område F.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
…
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
…
og punkt VIII:
…
3. areal F mae ikke udstykkes.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af nyt sommerhus godkendes, når dette opføres
som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
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KOPI

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

Side 2 af 5

KOPI

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.

Side 3 af 5

KOPI

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

Kopi til:

 Annette Brasen, brasen@vestnet.dk
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Emil Hesselbjerg Nielsen
emhni@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 100/2015
Deres j.nr. 9-4 Y/2
Den 28. oktober 2015

Ved mail af 13. oktober 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Hans Eske Sindby ansøgt om
godkendelse af nedrivning af eksisterende sommerhus på 36 m² og opførelse af et nyt sommerhus
på 88 m² på matr. nr. 4y Ordrup By, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 36, 4540 Fårevejle. Det
fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at taget er sorte betonteglsten, vægge sort
træbeklædning og vinduer og døre hvide.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og beliggende i område H1.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af nyt
sommerhus godkendes, når det opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes
materialer og farver, som angivet.

Side 1 af 4

KOPI

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

Side 2 af 4

KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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:
Hans Eske Sindby, lise.sindby@gmail.com

Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Marianne Foglmann
mf@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 104/2015
Jf. F 66/2015
Deres j.nr. 9-4 DF/4
Den 11. november 2015

Ved mail af 27. oktober 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Christian Michael Keller ansøgt
om godkendelse af opførelse af 2 nye udhuse på 9 m² og 25 m² på matr. nr. 4df Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Næsvej 40, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte
tegninger, at udvendig beklædning er lærketræ in natura på klink, taget dækkes med mos-sedum.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af de omhandlede udhuse findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den
7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af 2 nye udhuse godkendes, når de opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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:
Christian Michael Keller, Frederiksberg Alle 26, 4.tv., 1820 Frederiksberg
Martin Skafte-Holm, m-art-in@skafte-holm.dk
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,
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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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Henrik Solkær
Kildehusvej 55
4000 Roskilde
Henrik.solkaer@pagen.se

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 86/2015
Den 16. november 2015

Ved brev af 2. september 2015 har Henrik Solkær for ejerne, Marion Schaefer og Henrik Solkær
ansøgt om godkendelse af flytning af eksisterende sommerhus på 58 m² og opførelse af et nyt
sommerhus på 136 m² på matr. nr. 4z Ordrup By, Fårevejle, beliggende Valmuevej 39, 4540
Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at ydervæggene er cedertræsprofil,
døre og vinduer med aluprofiler og tag er tagpapdækning med zinkkant stern.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H1. I
fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at flytning af eksisterende bygning og opførelse af nyt
sommerhus godkendes, når det opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes
materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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 klagenæv-net,
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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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, kommune@odsherred.dk, juleg@odsherred.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred@dn.dk
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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Julie Egetoft
juleg@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 112/2015
Deres j.nr. 9-4 BB/5
Den 18. november 2015

Ved mail af 10. november 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Mette og Ulrik Holm Oxfeldt
ansøgt om godkendelse af opførelse af en tilbygning på 41,5 m² på matr. nr. 4bb Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Ordrup Strandvej 26, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte
tegninger, at facaden bliver sort, rammer omkring døre og vinduer bliver hvide og tagdækning sorte
B6 plader.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H1. I
fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af den omhandlede tilbygning findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af tilbygningen godkendes, når den opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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:

 Mette og Ulrik Holm Oxfeldt, ulrik.holm.oxfeldt@gmail.com
 Brian Kristiansen, mail@lyng-huset.dk
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk, byggesag@odsherred.dk
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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KOPI

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Julie Egetoft,
juleg@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 110/2015
jf. FN-VSJ 53/2015
Deres j.nr.
Den 7. december 2015
Ved mail af 5. november 2015 har Odsherred kommune for ejeren, Lasse Pedersen ansøgt om
godkendelse af et nyt projekt om opførelse af fritidshus i 2 afdelinger, et hovedhus på 58 m² og
anneks på 50 m² heraf 14 m² overdækket terrasse på matr. nr. 4gi Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Ved Skoven 28, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at
bygningerne opføres i materialer og farver som anført i fredningsnævnets afgørelse FN-VSJ
53/2015.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af de omhandlede bygninger findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af fritidshus og anneks godkendes, når de opføres
som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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 klagenæv-net,
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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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

Kopi til:

Lasse Pedersen, lassepedersen52@gmail.com
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk,
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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KOPI

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Niels Jørgen Pedersen
Følfodsvej 26
4540 Fårevejle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

jnjpedersen@gmail.com

FN-VSJ 134/2015

Den 14. januar 2016

Ved mail af 23. december 2015 har ejeren, Niels Jørgen Pedersen ansøgt om godkendelse af
opførelse af et udhus på 8 m² på matr. nr. 4hl Ordrup By, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 26, 4540
Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at facaden er grå, vindskeder, døre og
vinduer hvide, taget er med tagpap.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H2.
I fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede udhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den
7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af udhus godkendes, når det opføres som beskrevet
i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Side 1 af 3

KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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

Kopi til:
Niels Jørgen Pedersen, jnjpedersen@gmail.com
Odsherred kommune, jafra@odsherred.dk , byggesag@odsherred.dk
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 Nordvestsjælland, 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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KOPI

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Flemming Andersen
fla@odsherred.dk

FN-VSJ 5/2016
Deres j.nr. 9-4 DK/1
Den 27. januar 2016

Ved mail af 20. januar 2016 har Odsherred kommune for ejerne, Marianne Benedicte Hagenbøl og
Gert Meinecke ansøgt om godkendelse af opførelse af et nyt gæstehus på 15,56 m² på matr. nr. 4dk
Ordrup By, Fårevejle, beliggende Højdevej 15, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de
medsendte tegninger, at taget er med tagpap, vægge og sternbrædder sorte, vinduer og døre hvide.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område G.
I fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af gæstehus godkendes, når det opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

Side 1 af 3

KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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:

 Marianne Hagenbøl og Ger Meinecke, marianne.hagenbol@gmail.com
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk, 9-4 DK/1.
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 Nordvestsjælland, 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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KOPI

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Att. Dennis Rasmussen Bak
derba@odsherred.dk

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 26/2016
Deres j.nr. 9-4 RM/1
Den 28. april 2016

Ved mail af 12. april 2016 har Odsherred kommune for ejeren, Suzanne Nanette Bjørn Madsen
ansøgt om godkendelse af opførelse af 2 tilbygninger på samlet areal 33,7 m² samt overdækket areal
på 14 m² på matr. nr. 4rm Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 7, 4540 Fårevejle. Det
fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at materialer og farver bliver som eksisterende
sommerhus med brune træbeklædte ydervægge og sort tagpap.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område I1.
I fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af de omhandlede tilbygninger findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af 2 tilbygninger godkendes, når de opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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:
Suzanne Nanette Bjørn Madsen, suz@slagelse.peugeot.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
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 Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Lone Holst Kristensen
lhk@odsherred.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 32/2016
Deres j.nr. 9-4 I/1
Den 19. maj 2016
Ved mail af 3. maj 2016 har Odsherred kommune for ejerne, Line Vidtøft Meyer og Søren Wendel
Meyer ansøgt om godkendelse af nedrivning af 6 m² og opførsel af ny tilbygning på 17m² på matr.
nr. 4i Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 119, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og
de medsendte tegninger, at tilbygningen opføres med træbeklædning i profilbrædder, vinduer hvide
og tag sort tagpap.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H1.
I fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Nedrivning af de 6 m² og opførelse af tilbygning på 17 m² findes ikke i strid med formålet med
deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at nedrivning af 6 m² og opførelse af tilbygning godkendes, når
tilbygningen opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og
farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
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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.

Kopi til:

 Line Vidtøft Meyer og Søren Wendel Meyer, vwm@youmail.dk
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk, byggesag@odsherred.dk
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 Nordvestsjælland, 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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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Att. Dennis Rasmussen Bak
derba@odsherred.dk

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 35/2016
Deres j.nr. 9-8 CQ/3
Den 6. juni 2016

Ved mail af 12. maj 2016 har Odsherred kommune for ejerne, Ellen Möllerström og Jan
Möllerström ansøgt om godkendelse af opførelse af et nyt sommerhus på 76,4 m² og overdækket
areal 28 m² på matr. nr. 8cq Ordrup By, Fårevejle, beliggende Lang Agre 15, 4540 Fårevejle. Det
fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at ydervægge er træbeklædning umbra, hvide vinduer
og sorte stålplader på tag.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område E.
I fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af sommerhus og overdækket areal godkendes, når
de opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som
angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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:
Ellen Möllerström og Jan Möllerström, ellen.mollerstrom@gmail.com

Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk, byggesag@odsherred.dk
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 Nordvestsjælland, 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 2016, den 1. juli kl. 15.30 foretog 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 besigtigelse på Næstoften 14, Ordrup,
4540 Fårevejle.
Der foretoges:
FN-VSJ 46/2016:

Ansøgning om dispensation til et udhus på matr. nr. 4ya Ordrup by,
Fårevejle.

Der fremlagdes:
 Mail af 14. juni 2016 med ansøgning og øvrige bilag.
Mødt var:
For ejerne, Anders Rademacher
Dennis Rasmussen Bak, Odsherred Kommune
Birgitte Lau, Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred
Anders Rademacher påviste stedet, hvor han har gravet ud til et udhus på 30 m2 og oplyste, at
udhuset skal rumme et værksted og plads til opbevaring af maskiner og haveredskaber. Huset skal
beklædes med blokhusbrædder, som males sorte. Taget skal belægges med stålplader udformet med
samme profil som eternitpladerne på sommerhuset. Udhuset skal afløse et fjernet udhus på 12 m2.
Det fremgår af kommunens indstilling, at grunden har et areal på 2.775 m2, og sommerhuset er på
81 m2 inkl. en mindre indbygget terrasse. Huset er beliggende i fredningsområde I 1)
Birgitte Lau havde ingen bemærkninger til ansøgningen.
Ejendommen er omfattet af ”Næsgårdsfredningen” med deklaration tinglyst den 7. april 1943, hvori
bl.a. bestemmes:
”
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden
Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i
Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een
Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
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…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de
omboende.
Svinehold er ikke tilladt, undtagen for så vidt Landbrugsejendommen angår.
Af Hensyn til den almindelige Sikkerhed må der ikke på Ejendommen drives Jagt eller
overhovedet anvendes Skydevåben.
Dette gælder dog ikke den Del af Ejendommen, der henligger som Landbrugsejendom, saa
længe den benyttes som sådan.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse.
Den ansøgte dispensation om et udhus vil ikke være i strid med fredningsbestemmelserne eller med
de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn.
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at der på ejendommen
opføres et udhus som beskrevet i ansøgningen og oplyst ved besigtigelsen.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne

Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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:
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk, Christina Voss Pedersen chvop@odsherred.dk
Ida Friis Rademacher, IdaFriisRademacher@hotmail.com
Anders Rademacher, ratata10@hotmail.com
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Att. Dennis Bak Rasmussen
derba@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 44/2016
Deres j.nr. 306-2016-7029
Den 28. juli 2016
Ved mail af 9. juni 2016 har Odsherred kommune for ejerne, Per Rohrmann Wesselhoff og Sisse
Malene Wesselhoff ansøgt om godkendelse af, at de har opført et fritliggende legehus på 14,8 m2,
med 2,3 m2 overdækket areal (veranda), og at de ønsker at opføre en udestue på 30 m2, som
inddrager 5 m2 af et eksisterende overdækket terrasse på ejendommen matr. nr. 4yo Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Røglevej 16, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Ejendommens areal er på 2.760 m2. Den eksisterende bebyggelse er et sommerhus på 89 m2 med 11
m2 integreret udhus og 11 m2 overdækket terrasse. Endvidere et fritliggende udhus på 16 m2.
Legehusets ydervægge er sort træ med hvide vinduesrammer, hvide sternbrædder og vindskeder,
samt sort tagpap. Udestuen skal have ydervægge i glas mellem limtræsbjælker og klar pvc
tagbeklædning.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område I
1).
I fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. juli 2016 og besluttede at anmode om et møde med
planafdelingen i Odsherred Kommune for at høre, hvilke planmæssige retningslinjer planafdelingen
måtte finde hensigtsmæssige for sommerhusområderne ved Ordrup.
Ejerne har ved mail 18. juli 2016 skrevet til fredningsnævnet:
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”Jeg vil gøre opmærksom på, at på mødet 1/7, blev det klart tilkendegivet, at ingen af
mødedeltagerne havde nogen forbehold for at give tilladelse til byggeri af udestue,
hvorfor jeg beder jer redegøre for, hvorfor denne byggetilladelse skal afvente en generel
drøftelse mellem fredningsnævnet og kommunen om "planmæssige retningslinjer" for
sommerhusområderne ved Ordrup. Jf. deklarationen, som I har indsat i svarteksten ser
vi ingen forhold for udestuen, der berettiger til en sådan udsættelse eller forsinkelse af
projektet.
Idet vi ligeledes på mødet 1/7 redegjorde for, at kommunen fejlagtigt havde ansøgt om
dispensation til gæstehus, idet de havde kategoriseret "hytte" forkert, og kommunens
repræsentant bekræftede dette på mødet. Det skulle rettelig være "udhus" og som
mødedeltagerne kunne konstatere, så er udhuset anvendt til opbevaring og legehus. Jf.
deklarationen er det derfor farvevalget, der skal godkendes og her er farverne indenfor
rammerne.
Vi beder jer derfor genoverveje afgørelsen, da vi ikke forstår, at vores to ansøgninger
skal tilbageholdes indtil en generel drøftelse mellem fredningsnævnet og kommunen har
fundet sted, da de to projekter ligger indenfor den normale anvendelse i
sommerhusområderne og derved ikke kræver dispensation for anvendelse som
oprindelig ansøgt af kommunen.”

Nævnets afgørelse:
Fredningsnævnet har på ejernes anmodning genovervejet sin beslutning om at afvente et møde med
planafdelingen i Odsherred Kommune.
Nævnet er enigt i, at der ikke ved besigtigelsen den 1. juli 2016 fremkom indsigelser mod, at ejerne
ønsker at opføre en udestue i forlængelse af deres sommerhus. Ejendommen ligger i et fuldt
udbygget sommerhusområde, og en sådan udestue vil ikke være i strid med formålet med
deklarationen tinglyst den 7. april 1943 eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3
nævnte hensyn.
Nævnet finder fortsat, at en afgørelse om en lovliggørelse af det opførte legehus må afvente et møde
med kommunens planafdeling.
Nævnet godkender herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at den ansøgte udestue
må opføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og med de materialer og farver, som
er angivet.
I afgørelsen har nævnsmedlemmerne Rolf Dejløw og Ejnert Sørensen deltaget.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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.

Side 3 af 4

KOPI

Kopi til:
Per Rohrmann Wesselhoff og Sisse Malene Wesselhoff ssp.wesselhoff@hotmail.com
Odsherred kommune, kommune@odsherred.dk, byggesag@odsherred.dk,

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 Nordvestsjælland, 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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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv

Att. Dennis Rasmussen Bak
derba@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 44/2016
NST-4112-03756
Deres j.nr.306-2016-7029
Den 3.oktober 2016

Ved mail af 9. juni 2016 har Odsherred kommune for ejerne, Per Rohrmann Wesselhoff og Sisse
Malene Wesselhoff ansøgt om godkendelse af, at de har opført et nyt udhus på 14,8 m² med et
overdækket areal på 2,3 m² på matr. nr. 4yo Ordrup By, Fårevejle, beliggende Røglevej 16, 4540
Fårevejle.
Udhuset har sorte træbeklædning, hvide vinduesrammer, og sternbrædder og vindskeder er hvide.
Taget har sort tagpap.
Ejendommen har et grundareal på 2.760 m² og har et eksisterende sommerhus på 89 m² med et
integreret udhus på 11 m² og et andet fritliggende udhus på 16 m² .
Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 1. juli 2016 og godkendte i forlængelse af
besigtigelsen, at ejerne må opføre en udestue på 30 m2, som inddrager 5 m2 af en eksisterende overdækket
terrasse på ejendommen

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst 7. april 1943. I fredningsbestemmelsernes
punkt VII bestemmes bl.a.:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må
ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere end
1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der
må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Naturstyrelsen har den 20. juni som teknisk bistand for fredningsnævnet udtalt:
Der søges om dispensation til opførelse af et gæstehus på en ejendom omfattet af
deklarationen om Næsgaarden tinglyst 7.april 1943. Ejendommene er beliggende i
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deklarationens delområde J1, hvilket bl.a. betyder, at parcellerne skal have en størrelse
på minimum ½ td. land og må bebygges med 1 sommerhus/helårshus samt en garage.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen
…
Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse
af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…
Ved besigtigelsen havde Birgitte Lau; Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, ingen
bemærkninger til størrelsen, udformningen eller farverne på det opførte legehus/udhus men udtrykte
betænkelighed ved, at bygningerne spredes ud over grunden.
Odsherred Kommune har ved et møde, fredningsnævnet har haft med kommunens planafdeling
bemærket, at udhuse principielt bør placeres i nær tilknytning til en beboelse og ikke bør være
spredt ud på en grund.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede udhus er ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7.
april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Efter en samlet vurdering af husets placering og herunder, at det eksisterende sommerhus har fået
tilladelse til at lave en tilbygning i retning mod det omhandlede sommerhus, vurderer
fredningsnævnet, at udhuset vil ligge i så nær tilknytning til beboelsen, at det bør godkendes, at
udhuset er opført.
Herefter, og da opførelsen ikke er i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3,
nævnte hensyn, godkender fredningsnævnet i medfør af § 50, stk. 1, at ejerne har opført det
omhandlede udhus.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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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Per Rohrmann Wesselhoff, Sisse Malene Wesselhoff, ssp.wesselhoff@hotmail.com
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling odsherred@dof.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Dennis Bak Rasmussen
derba@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 51/2016
Deres j.nr.306-2016-16689
Den 3. oktober 2016
Ved mail af 7. juli 2016 har Odsherred kommune for ejerne Claus Bindslev Jespersen og Birgit
Marie Hendriksen søgt om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på 146 m², heraf 16 m²
overdækket terrasse på matr.nr. 4ee Ordrup, Fårevejle, beliggende Næsvej 36, Ordrup, 4540
Fårevejle.
Det fremgår af ansøgningen, at ejendommen har et areal på 2.776 m² og er bebygget med et
sommerhus på 60 m² med en overdækket terrasse på 11 m² samt et gæstehus på 38 m², heraf en
indbygget garage på 19 m². I forbindelse med opførelse af et nyt sommerhus, skal det eksisterende
sommerhus nedrives.
Det fremgår af ansøgningen og de medsendte tegninger, at det nye hus facade skal være sort,
vinduesrammerne og sternbrædder hvide, og at taget skal have sort betontagsten.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 7. april 1943. Deklarationen
bestemmer i punkt VII bl.a.:
Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen
må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage"
"

Ejendommen er beliggende i område D.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af et nyt sommerhus som det ansøgte til erstatning af et ældre, mindre sommerhus, er
ikke i strid med formålet med fredningen eller med fredningsbestemmelserne og heller ikke med i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn.
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Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af de nu
omhandlede tilbygning som beskrevet i de fremsendte tegninger og med anvendelse af materialer
og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I afgørelsen har deltaget det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det kommunalt
udpegede medlem Ejnert Sørensen.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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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Claus B Jespersen, Birgit M Henriksen, cje@nst.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, odsherred@dof.dk
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Lone Holst Kristensen
lhk@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 70/2016
Deres j.nr.306-2016-16831
Den 3. oktober 2016
Ved mail af 13. september 2016 har Odsherred kommune for ejerne Nina Holten Hansen, Malene
Kjærsgaard Mortensen og Søren Schmidt ansøgt om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på 78
m² med 11 m² overdækket terrasse på matr.nr. 12af Ordrup, Fårevejle, beliggende Røglevej 21,
Ordrup, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af ansøgningen, at et eksisterende sommerhus på 65 m² ønskes bibeholdt som et
gæstehus uden køkken. Ejendommen har et areal på 2.770 m². I forbindelse med opførelse af et nyt
sommerhus, skal et eksisterende udhus på 19 m² nedrives.
Det fremgår af ansøgningen og de medsendte tegninger, at det nye hus facade skal være sort,
vinduesrammerne antracitfarvede, og at taget skal have sort tagpap.
Odsherred Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 18
(fortidsmindebeskyttelse).
Ejendommen omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 7. april 1943 og ligger i område I1.
Deklarationen bestemmer i punkt VII bl.a.:
Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen
må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage"
"

Nævnets afgørelse:
Opførelse af et nyt sommerhus med en placering som den ansøgte samtidig med, at man vil
bibeholde det ældre sommerhus som et gæstehus uden køkken og liggende i nogen afstand fra det
nye sommerhus, vurderes at være i strid med formålet med fredningen og med
fredningsbestemmelserne.
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Fredningsnævnet kan derfor ikke give sin tilladelse til den ansøgte opførelse af et nyt sommerhus.
I afgørelsen har deltaget det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det kommunalt
udpegede medlem Ejnert Sørensen.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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.

Side 3 af 4

KOPI

Kopi til:
Nina Holten Hansen, Malene K. Mortensen, Søren Schmidt, nhh.cd@cbs.dk,
Michael Jensen, Nydan Byg ApS, lilleknud@gmail.com
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, odsherred@dof.dk
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Lilje Huset
C.F. Tietgens Boulevard 32
5220 Odense SØ
Att. Henrik Toghøj
ht@lilje-huset.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 52/2016
Deres j.nr. 4022
Den 3. oktober 2016
Ved mail af 16. juli 2016 har De for Kirsten Vibeke Møller og Steen Høyrup Pedersen søgt om
tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på 86,6 m², med et udhus på 8,7 m² og en overdækket
terrasse på 24,8 m² på matr.nr. 8cø Ordrup, Fårevejle, beliggende Lang Agre 28, Ordrup, 4540
Fårevejle.
Det fremgår af ansøgningen, at ejendommen har et areal på 1.589 m². Ejendommen er ubebygget.
Det fremgår af ansøgningen og de medsendte tegninger, at det nye hus beklædes med sorte gran
brædder, vinduesrammer skal være hvide, stern og vindskeder sort, remme og søjler hvide. Taget
skal være med sorte cementtagsten..
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 7. april 1943. Deklarationen
bestemmer i punkt VII bl.a.:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden
kælder, hvis loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser
i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie
med udhuse og en garage"
Ejendommen er beliggende i område D.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af et nyt sommerhus som det ansøgte er ikke i strid med formålet med fredningen eller
med fredningsbestemmelserne og heller ikke med i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3
nævnte hensyn.
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af de nu
omhandlede tilbygning som beskrevet i de fremsendte tegninger og med anvendelse af materialer
og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I afgørelsen har deltaget det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det kommunalt
udpegede medlem Ejnert Sørensen.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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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Kirsten V Møller, Steen H Pedersen, kirsten.v.moller@gmail.com
Lilje-huset A/S, Henrik Toghøj, ht@lilje-huset.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred,dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, odsherred@dof.dk
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 55/2016
Deres j.nr.306-2016-15423
Den 12. oktober 2016
Ved mail af 13. juli 2016 har Odsherred kommune for ejerne Randi Pelck og Karl Ejnar Hansen
ansøgt om tilladelse til at opføre et udhus på 20 m² og et shelter på 14 m² på matr.nr. 4fg Ordrup,
Fårevejle, beliggende Næsvej 38, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af ansøgningen, at ejendommen har et areal på 2.775 m² og er bebygget med et
sommerhus på 75 m² og har et udhus på 30 m².
Det fremgår af ansøgningen og de medsendte tegninger, at det nye udhus skal placeres i tilknytning
til de eksisterende bygninger og have en mørkebrun imprægneret træbeklædning med mørkebrune
imprægnerede vinduer og døre, og at taget skal være et græstag. Shelteret ønskes placeret i nogen
afstand fra de eksisterende bygninger og skal have mørkebrune imprægnerede træbeklædning med
et græstag.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 7. april 1943. Deklarationen
bestemmer i punkt VII bl.a.:
Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen
må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage"
Ejendommen er beliggende i område D.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af et nyt skur i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger findes ikke at være i
strid med formålet med fredningen eller med fredningsbestemmelserne og heller ikke med i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn.
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Et shelter kan ikke anses som et udhus eller en bygning som naturligt falder ind under formålet med
fredningen og dens bestemmelser for bebyggelse i et sommerhusområde. Dertil kommer, at en
spredning af flere huse på en sommerhusgrund vurderes at være en hindring for en
landskabsmæssig oplevelse af området. Efter en samlet vurdering af forholdene findes en
godkendelse af et shelter med den ønskede placering at være i strid med fredningens formål og
fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillade opførelse af den
ansøgte udhus som beskrevet i de fremsendte tegninger og med anvendelse af materialer og farver.
Derimod kan fredningsnævnet ikke godkende en opførelse af det ansøgte shelter.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I afgørelsen har deltaget det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det kommunalt
udpegede medlem Ejnert Sørensen.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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:
Randi Pelck, randi@pelck.dk
Karl Ejnar Hansen, karlejnar@dadlnet.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk, natur@odsherred.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, odsherred@dn.dk,
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling odsherred@dof.dk
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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KOPI
Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

FN-VSJ 93/2016
Deres j.nr. 9-4 DL/1
Den 27. november 2016
Ved mail af 17. november 2016 har Odsherred kommune for ejeren, Charlotte Helsted ansøgt om
godkendelse af opførelse af en ny tilbygning på 6,7 m² på matr. nr. 4dl Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Næsvej 34, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at
ydervægge er træspån og klinkbrædder, Gori nød, vinduesrammer Gori nød, tagbeklædning er
stråtag.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 194 og er beliggende i område D.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen
tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af en ny tilbygning godkendes, når den opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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 klagenæv-net,
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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en 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:
Charlotte Helsted, charlottehelsted@yahoo.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling , odsherred@dn.dk
Friluftsrådet , kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i odsherred@dof.dk.
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Marianne Foglmann
mf@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 91/2016
Deres j.nr. 9-4 IS/1
Den 14. december 2016
Ved mail af 14. november 2016 har Odsherred kommune for ejeren, Susanne Christensen
Haracopos ansøgt om godkendelse til nedrivning af 13 m² af eksisterende sommerhus og opførsel af
tilbygning på 31 m² på matr.nr. 4is Ordrup By, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 23, 4540
Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at ydervægge er sortmalet horisontal
træbeklædning, hvidmalede sprossevinduet og tag sort tagpap.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H1.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Nedrivning af 13 m² og opførsel af ny tilbygning på 31 m² findes ikke i strid med formålet med
deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af tilbygning godkendes, når den opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk . Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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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19. december 2016 kopi til:
Susanne Christensen Haracopos, jakobmalmqvist@gmail.com
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (svana@svana.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk).
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND
År 2016, den 16. december kl. 9.30 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 i Odsherred
Kommune.
Der foretoges:
FN-VSJ 89/2016:

Ansøgning om dispensation til at opføre et redskabsrum på matr. nr.
8bd Ordrup by, Fårevejle, beliggende Digebakken 2, Ordrup, 4540
Fårevejle.

Der fremlagdes:
 Mail af 7. november 2016 med bilag fra ansøgerne
 Mail af 8. november 2016 med bilag fra samme
 Mail af 8. december 2016 fra Odsherred Kommune med bilag
Mødt var:
Berit Karlsen og Christina Pedersen for Odsherred Kommune.
Fredningsnævnet foretog sammen med kommunens repræsentanter en besigtigelse af grunden, hvor
ansøgerne har fået afsat placeringen dels af et redskabsrum, som ønskes bygget ved den ene gavl af
sommerhuset, dels af et gæstehus, som ønskes bygget i et hjørne af den ikke fredede del af grunden.
Også fredningsgrænsen er markeret med pæle afsat af en landinspektør.
Ansøgerne har oplyst:
”… at opføre et 14,5 kvm redskabsrum i et område, der er omfattet af fredningsdeklarationen.
Det er tanken at bygge det i forlængelse af det eksisterende sommerhus, således at det nye
redskabsrum bliver fastgjort til den gavl, der vender ud mod næsset (se venligst vedhæftede
billede 1).
Redskabsrummet vil blive opført af tømrerfirmaet Skytte og Bjergsted. Gentofte, og det vil
blive lavet af de bedste materialer og således at saddeltaget på skuret nøjagtig vil følge
taghældningen på det eksisterende sommerhus - blot noget forskudt.
Det nye skur/redsskabsrum vil blive beklædt med lodrette træbrædder i mønsteret 1 på 2
nøjagtig som træbeklædningen på det eksisterende sommerhus. Der vil ikke blive lavet
vinduer. Der vil ikke blive indlagt vand. El-arbejdet vil blive udført af et lokalt autoriseret
firma.
Tømrerarbejdet vil blive udført på grunden.

KOPI

2

Skuret/redskabsrummet skal alene anvendes til opbevaring af cykler, græsslåmaskine,
fiskegarn, bøjer, haveredskaber, grill og den slags.
Denne ansøgning til Fredningsnævnet om at få lov at opføre redskabsskuret i det fredede
område skal ses i sammenhæng med vor ansøgning til kommunen om at få lov at rive to
mindre skure ned (se venligst billede 2).
Lidt baggrund. Mine svigerforældre erhvervede i 1954 sommerhusgrunden og hentede kort
efter et ca. 14 kvm brugt hus derop. Der boede familien om sommeren i nogle år, indtil man af
flere omgange byggede det eksisterende sommerhus på 84 kvm.
Det gamle hus af træ er måske 70 år, og det er det, vi beder om tilladelse til at nedrive. I stedet
for det gamle hus, der står i det fredede område, ønsker vi derfor at opføre et nyt redskabsrum,
som vi ønsker at tilpasse til området, således at det på ingen måde vil generere folk på
Næsvejen eller naboer.
For god ordens skyld ønsker vi at oplyse over for Fredningsnævnet, at vi også har ansøgt
kommunen om at måtte opføre en 20 kvm gæstehytte, der vil - hvis vi får tilladelsen - blive
opført uden for det fredede område ligesom vi har bedt om lov til at fjerne det oprindelige das,
der i de seneste 50 år har været brugt som brændeskur. Gæstehytten kommer til at ligne det
eksisterende sommerhus. Taghældning, træbeklædning, farve m.v.
Vi har bedt landmålerfirmaet Kia Nielsen, Nykøbing Sjælland, om at hjælpe os med at finde
skel- og fredningslinier, således at enhver regel vil blive overholdt.
Vi vedlægger i alt fire billeder og skitser.
…”
Ansøgerne har supplerende bl.a. oplyst:
”…
Vedr. punkt 2. i Fredningsnævnets svar til os:
Vi har fremsendt fire billeder og skitser til Fredningsnævnet.
Det første billede viser sommerhuset og den gavl redskabsrummet ønskes opført på. På
billedet kan man umiddelbart se de byggepinde, der angiver størrelsen af byggeriet.
Det andet billede viser de to gamle og faldefærdige træhuse, som ønskes nedrevet i
forbindelse med opførelsen af det nye redskabsrum. Begge bygninger ligger i det fredede
område.
Det tredje foto er et meget avanceret luftfoto, hvoraf hele grunden er indtegnet og det
skraverede område, er det areal, der er omfattet af en fredning. Det eksisterende sommerhus er
vist. De to faldefærdige huse er vist. Og endelig er redskabsrummet og gæstehuset indtegnet
på kortet og størrelsen er angivet. Heraf fremgår det, at redskabsrummet ønskes bygget i

KOPI

3

fortsættelse af det eksisterende sommerhus i det fredede område, og gæstehuset placeres uden
for det fredede areal.
Det fjerde foto er min grovskitse til hvordan redskabsrummet skal se ud. Både hvad angår
redskabsrummet og gæstehytten vil træbeklædningen blive nøjagtig som det eksisterende
sommerhus og farven, højden, taghældningen og alle regler vil blive overholdt.
…”
Odsherred Kommune har om ansøgningen bl.a. udtalt:
”…
Dette brev vedr. 2 sager på ovenstående ejendom:
1) Opførelse af udhus ifb. med sommerhus
2) Opførelse af gæstehus
Eksisterende bebyggelse på ejendommen består af et sommerhus på 84 m2. Desuden
oprindelig bygning på 14 m2 samt das på 1 m2. Grunden er 3.960 m2. Udnyttelsesgraden er på
nuværende tidspunkt 2,5 %. Fremtidig udnyttelsesgrad er efter nedrivning af oprindelig
bygning og das samt opførelse af udhus (14,4 m2) samt gæstehus (20 m2) på 2,99 %.
Farver og materialer:
• Udhus – ydervægge i træ, farve sort. Tag med sort tagpap.
• Gæstehus - ydervægge i træ, farve sort. Tag med sort tagpap
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
1) Opførelse af udhus: Odsherred Kommune vurderer at det ansøgte byggeri overholder
deklaration nr. 75 (07.04.1943) samt gældende lokalplan for området. Odsherred Kommune
har ingen indvendinger mod opførelse af det ansøgte udhus.
2) Opførelse af gæstehus: Odsherred Kommune vurderer at det ansøgte byggeri vurderes
umiddelbart ikke at overholde deklaration nr. 75 (07.04.1943). Ifølge deklarationen må der
kun anbringes et beboelseshus til en familie med udhus og en garage. Jf. lokalplan nr. 6
(Ordrup Næs) kan kommunebestyrelsen tillade opførelse af gæstehus på op til 25 m2.
Odsherred Kommune vil være sindet at meddele tilladelse til gæstehus såfremt
Fredningsnævnet kan godkende dette.
…”
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 7. april 1943 og ligger i område ???.
Deklarationen bestemmer i punkt VII bl.a.:
Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen
må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage"
"
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Nævnets afgørelse:
Det hører ikke under fredningsnævnets kompetence at tage stilling til ansøgningen om at måtte
opføre et gæstehytten på den ikke fredede del af grunden. Ifølge tegningerne til byggeansøgningen
skal gæstehytten have ét rum, og der skal ikke etableres bad og toilet.
Fredningsnævnet bemærker, at det ville være ønskeligt, at gæstehytten blev placeret i nærheden af
sommerhuset, således at grundens bygninger er samlede. Fredningsnævnet vil være sindet at
godkende opførelse af en gæstehytte med en sådan placering i det fredede område, idet en
gæstehytte med en sådan placering ikke vurderes at ville være i strid i med fredningens formål, med
fredningsbestemmelserne eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
Fredningsnævnet imødeser en evt. ansøgning om en sådan placering.
Opførelse af et redskabsrum som det ansøgte ved den ene gavl af sommerhuset vil ikke være i strid
med fredningens formål, fredningsbestemmelserne eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2, og stk. 3, nævnte forhold.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, give sin tilladelse til
opførelse af det ansøgte redskabsrum.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

På fredningsnævnets vegne.

Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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.

KOPI

Kopi til:
Odsherred kommune, Christina Voss Pedersen, chvop@odsherred.dk, byggesag@odsherred.dk
Anne Jarbøl, John Mynderup, john@mynderup.com
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (svana@svana.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),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND
År 2016, den 16. december kl. 9.00 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 i Odsherred
Kommune.
Der foretoges:
FN-VSJ 83/2016:

Ansøgning om dispensation til at opføre et nyt sommerhus og bevare
dele af eksisterende sommerhus som udhuse på matr. nr. 12af Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Røglevej 21, Ordrup, 4540 Fårevejle.

Der fremlagdes:
 Mail af 31. oktober 2016 med bilag fra Odsherred Kommune
 Mail af 9. november 2016 fra samme med supplerende oplysninger.
Mødt var:
Nina Holten Hansen
Søren og Susanne Schmidt
Berit Karlsen og Christina Voss Pedersen for Odsherred Kommune.
De to mødte ejere fremviste de nuværende bygninger og oplyste, hvilke af disse der ønskes bevaret
til fremtidig brug som udhuse. Det drejer sig om dele af to bygninger af areal henholdsvis 24 m2 og
20 m2. De påviste, hvor de ønsker at opføre et nyt sommerhus på 78 m2 med en overdækket terrasse
på 11 m2. De redegjorde for valget af placering af det nye sommerhus, som de dog ville rykke ca. 2
meter frem og hen mod de eksisterende bygninger.
Det fremgår af byggeansøgningen, at ejendommen har et areal på 2.770 m². Det fremgår af
ansøgningen og de medsendte tegninger, at det nye hus skal have en sort facade, vinduesrammerne
skal være antracitfarvede, og taget skal have sort tagpap.
Odsherred Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 18
(fortidsmindebeskyttelse).
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 7. april 1943 og ligger i område I1.
Deklarationen bestemmer i punkt VII bl.a.:
Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen
må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage"
"
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Nævnets afgørelse:
Opførelse af et nyt sommerhus som det ansøgte med en placering 2 meter længere fremme på
grunden som påvist ved besigtigelsen samtidig med, at der nedrives flere ældre tilbygninger,
hvorefter der alene vil være 2 mindre bygninger tilbage til at fungere som udhuse, kan, selv om
bygningerne herefter relativt set ikke vil være samlede på grunden, undtagelsesvis tillades.
Fredningsnævnet lægger herved særlig vægt på hvor det under hensyn til grundens terrænforhold er
hensigtsmæssigt at placere et nyt, større sommerhus.
Den valgte placering vurderes derfor ikke med det nu oplyste at være i strid med formålet med
fredningen eller med fredningsbestemmelserne, og heller ikke med de i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
Fredningsnævnet kan derfor give sin tilladelse til den ansøgte opførelse af et nyt sommerhus.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

På fredningsnævnets vegne.

Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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:
Odsherred kommune, Lone Holst Kristensen, lhk@odsherred.dk, byggesag@odsherred.dk
Nina Holten Hansen, Malene Kjærsgaard Mortensen, Søren Schmidt, nhh.cd@cbs.dk
Michael Jensen, Nydan Byg ApS, lilleknud@gmail.com
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (svana@svana.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),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred Kommune
Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Dennis Bak Rasmussen
derba@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F N-VSJ 6/2016
Deres j.nr. 326-2015-117480
Den 9. januar 2017
Ved mail af 21. januar 2016 har Odsherred Kommune for ejeren af matr.nr. 4rb Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 112. Ordrup, 4540 Fårevejle søgt om dispensation til at opføre
en tilbygning til et gæstehus.
Kommunen har oplyst, at grundarealet er på 2955 m2. Den eksisterende bebyggelse er et
sommerhus på 50 m2, et udhus på 8 m2, samt et gæstehus på 18 m2. Der ansøges om tilladelse til at
opføre en tilbygning til gæstehuset på 68 m2. Dette giver med fradrag for udhusets areal et samlet
beregningsmæssigt etageareal på 136 m2 og en bebyggelsesprocent på 4,6 %. Tilbygningen til
gæstehuset skal opføres med en facadebeklædning af sort bræddebeklædning lagt på klink og
tagdækning med sort tagpap samt hvidmalede døre, vinduer og vindskeder.
Det eksisterende gæstehus ligger i nogen afstand fra sommerhuset. Ifølge tegningerne skal
tilbygningen have to rum, hvoraf det ene ske indrettes med toilet og bad. Ved den ene langside skal
etableres en terrasse.
Naturstyrelsen, nu Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, har den 15. juni 2017 bl.a. udtalt:
”…
Der søges om dispensation til opførelse af en tilbygning til et eksisterende gæstehus.
Tilbygningen er på 68 m².
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943. Ejendommen er beliggende i
deklarationens delområde H1. Af deklarationen fremgår, at arealer i delområde H1 kan
udstykkes i parceller på minimum 2000 kv. alen.
Følgende er uddrag af deklarationens bestemmelser:
Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
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Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end l etage foruden kælder,
hvis loft ikke må ligge mere end l m over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i
tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes et beboelseshus til en Familie
med udhuse og en garage.
…
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes
i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1.

Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …”
Fredningsnævnet foretog en besigtigelse af ejendommen i juli 2016. Birgitte Lau, der
repræsenterede Danmarks Naturfredningsforening ved besigtigelsen, havde ingen bemærkninger til
ansøgningen.
Efter fredningsbestemmelserne må der på hver ejendom alene være 1 beboelseshus til 1 familie med
udhuse og 1 garage. Fredningsnævnet har i september måned ved et møde med kommunens
planafdeling hørt, hvilke planmæssige hensyn kommunen finder er hensigtsmæssige for
sommerhusområderne ved Ordrup.
Den 26. september 2016 skrev fredningsnævnet til ejerne, at resultatet af mødet med kommunen
var, at indstillingen er, at udhuse, herunder gæstehuse, som det der er ansøgt om for denne ejendom,
bør opføres i tilknytning til eksisterende beboelse.
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Jens Stoltze svarede i en mail af samme dag:
Det var ikke hensigten at bygge op af hovedhuset men at tilbygge det gamle gæstehus så der
var plads til familie og venner. Ved adskillelse kan vi have privatliv både for gæster og os
selv.
I øvrigt er der ikke plads ved sommerhuset da grunden ligger på toppen af en gammel mergelgrav og det ikke er praktisk at bygge ud her.
Vi håber at i vil give os tilladelse til at bygge på vores egen grund. Vi er som bekendt ikke de
eneste der har gæstehuse i området.
Annelise Kaaber skriver i en mail af 4. oktober 2016:
Jeg vil henlede opmærksomheden på det gamle sommerhus, der primært er fra 1955 og
bygget af datidens materialer.
Huset ligger højt og en tilbygning vil kræve en høj sokkel, da grunden skråner en del, ligesom
beklædning af huset ikke er muligt at finde i dag. Det indvendige består kun af tagpap og
plader, hvilket ikke harmonere med nutidens byggekrav og vil give væsentlig fordyrelse af en
tilbygning, ligesom der så skal ændres på den eksisterende rum fordeling for at få det til at
fungere sammen.
Hvilket både vil fordyre og vanskeliggøre en tilbygning for os.
Endelig skal jeg henlede opmærksomheden på, at jeg er så heldig, at have evig ferie, hvilket
jeg nyder I sommerhuset fra april til november. Det vil, ved en ombygning ikke være muligt,
at bebo huset hele sommeren.
Fredningsnævnet har herefter genovervejet ansøgningen på et internt møde den 16. december 2016.
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredningsnævnet kan rent undtagelsesvis godkende den ansøgte opførelse af en tilbygning på 68 m2
til et eksisterende udhus på 18 m2, hvilket udhus benyttes som gæstehytte og er beliggende i nogen
afstand fra det eksisterende sommerhus.
Fredningsnævnet lægger herved særlig vægt på, at der er tale om en skrånende grund, hvor det
eksisterende sommerhus ligger ”på toppen”, og hvor der ikke uden større terrænreguleringer kan
laves en tilbygning. Under disse særlige omstændigheder og henset til, at nutidens familier
antagelig har et større behov for beboelse, end det var tilfældet i 1940´erne, vurderer
fredningsnævnet, at den ønskede tilbygning ikke vil være i afgørende strid med formålet med
fredningen eller afgørende stride mod fredningsbestemmelserne.
Tilbygningen er ikke i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
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Under hensyn hertil godkender fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, det
ansøgte projekt.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I behandlingen af ansøgningen har deltaget medlemmerne Rolf Dejløw og Ejnert Sørensen.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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:
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (svana@svana.dk
Odsherred kommune, derba@odsherred.dk
Annelise Kaaber, annelisekaaber@hotmail.dk
Jens Kaaber Stoltze, jensstoltze@gmail.com
Pernille Kaaber Stoltze, pernillestoltze@yahoo.com
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),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv,
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Jan Erik Larsen
jaela@odsherred.dk

FN-VSJ 100/2016
Deres j.nr.
Byggesagsnr. 9-4 OL/4
Den 11. januar 2016
Ved mail af 5. december 2016 har Odsherred kommune for ejerne, Jan Kvist Nielsen og Marianne
Kvist Nielsen ansøgt om godkendelse af opførelse af en tilbygning på 18 m² på matr.nr. 4ol Ordrup
By, Fårevejle, beliggende Røllikevej 9, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at tilbygningen skal opføres i sort malet træ med
hvide bondehusvinduer og tag af sorte tagplader.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af den omhandlede tilbygning findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af tilbygning godkendes, når den opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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:
Jan Kvist Nielsen, Marianne Kvist Nielsen, kvist.nielsen@hotmail.com
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. svana@svana.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22, 4573 Højby
Att. Rikke Storgaard Lindstrøm
risli@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 102/2016
Jf. FN-VSJ 26/2016
Deres j.nr.
Byggesagsnr.9-4 RM/2
Den 11. januar 2017
Ved mail af 15. december 2016 har Odsherred kommune for ejeren, Suzanne Nanette Bjørn Madsen
ansøgt om godkendelse af opførelse af et nyt gæstehus på 32 m² på matr.nr. 4rm Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 7, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte
tegninger, at taget er sort tagpap og ydervægge træbeklædte sorte.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område I2.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede gæstehus findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af gæstehuset godkendes, når det opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af 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.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en 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:
Suzanna Nanette Bjørn Madsen, suz@slagelse.peugeot.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (svana@svana.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: odsherred@dof.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, 4540 Fårevejle
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND
År 2017, den 2. marts kl. 10.00 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 i Odsherred Kommune.
Der foretoges:
FN-VSJ 55/2016:

Ansøgning om dispensation til at opføre et shelter på matr.nr. 4fg
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 38, Ordrup, 4540 Fårevejle.

Der fremlagdes:
 Klage dateret 8. januar 2017 2016 til Natur- og Miljøklagenævnet
Mødt var:
Randi Pelck på vegne ejerne
Birgitte Lau på vegne Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred.
Den tidligere klage af 8. november 2016 var til stede.
Randi Pelck viste, hvor på ejendommen ejerne ønsker at opføre et shelter. Hun oplyste, at ejerne
evt. kunne rykke placeringen, så shelteret kommer nærmere skrænten og de øvrige bygninger på
grunden og dermed lidt længere væk fra Engvej.
Birgitte Lau oplyste, at naturfredningsforeningen generelt ønsker, at bygninger på en fredet grund
ligger samlede. Et shelter kan medvirke til at opleve naturen. Efter en samlet vurdering af
forholdene, herunder terrænforholdene på grunden, vil naturfredningsforeningen ikke protestere
mod den ønskede placering af et shelter på grunden.
Med en e-mail af 16. juli 2016 ansøgte Odsherred Kommune for ejerne Randi Pelck og Karl Ejnar
Hansen om dispensation til at opføre et udhus og et shelter på matr. nr. 4fg Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Næsvej 38, 4540 Fårevejle.
I ansøgningen oplyses, at grundens areal er 2.775 m2 og er ifølge BBR bebygget med et sommerhus
på 78 m2 samt en garage på 24 m2. Ifølge ansøgningen er der et sommerhus på 75 m2 og et udhus på
30 m2. Af ansøgningsmaterialet fremgår, at der søges om tilladelse til at opføre et udhus på 20 m2
og et shelter på 20 m2. Shelteret skal have vægge af træ med mørkebrun imprægnering og et
græstag. Shelteret skal have en højde over terræn i den lukkede side på 1,60 meter og i den åbne
side på 1,85 meter.
Ved en afgørelse af 12. oktober 2016 godkendte fredningsnævnet ansøgningen om opførelse af et
nyt skur men afslog at godkende ansøgningen om opførelse af et shelter med følgende begrundelse:
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Et shelter kan ikke anses som et udhus eller en bygning som naturligt falder ind under
formålet med fredningen og dens bestemmelser for bebyggelse i et sommerhusområde. Dertil
kommer, at en spredning af flere huse på en sommerhusgrund vurderes at være en hindring for
en landskabsmæssig oplevelse af området. Efter en samlet vurdering af forholdene findes en
godkendelse af et shelter med den ønskede placering at være i strid med fredningens formål
og fredningsbestemmelserne.
Ejerne har den 8. november 2016 klaget over afslaget og anført:
Et shelter kan ikke anses som et udhus eller en bygning som naturligt falder ind under
formålet med fredningen og dens bestemmelser for bebyggelse i et sommerhusområde. Dertil
kommer, at en spredning af flere huse på en sommerhusgrund vurderes at være en hindring
for en landskabsmæssig oplevelse af området. Efter en samlet vurdering af forholdene findes
en godkendelse af et shelter med den ønskede placering at være i strid med fredningens
formål og fredningsbestemmelserne.
Et shelter kan ikke anses som et udhus eller en bygning, som naturligt falder ind under
formålet med fredningen og dens bestemmelser for bebyggelse i et sommerhusområde.
Af deklarationen fremgår ikke et klart formålet med fredningen. Det er anført at enhver
bygning skal godkendes af fredningsnævnet. Der er ikke anført krav til udseendet af
bygningerne udover antallet af etager og ingen beskrivelse af bygningernes placering på
grundene eller indbyrdes afstand eller placering. Der er ingen beskrivelser af hvad
bygningerne må anvendes til.
Begrebet udhuse er ikke nærmere defineret. På mange andre grunde, som er omfattet af
deklarationen, er der opført gæstehytter og et shelter kan, efter vores opfattelse, betragtes som
en, omend primitiv, gæstehytte.
Begrebet shelter til udendørs overnatning fandtes formentlig ikke i 1943, da deklarationen
blev udformet. I vore dage er det blevet meget populært og brugt at overnatte i sheltere for at
komme tæt på naturen og vi synes det vil være naturligt at have denne mulighed netop når vi
holder fri og ferie i vores sommerhus – ikke mindst for familiens børn og unge voksne.
Vi har i familien et stort ønske om at have mulighed for overnatning tæt på naturen året rundt
og gerne lidt mere komfortabelt end i et telt specielt i de kolde måneder af året.
Spredning af flere huse på en sommerhusgrund vurderes at være en hindring for en
landskabsmæssig oplevelse af naturen.
På andre grunde, som er omfattet af deklarationen findes også flere bygninger med forskellige
formål (gæstehytter, redskabsskure, bådehuse, garager, brændeskure, atelier, legehuse) ikke
alle beliggende samlet.
Begrundelsen for den ønskede placering af shelteret er det kuperede terræn, hvor det shelteret
vil komme til at ligge i hjørnet af vores grund, hvor terrænet er ca. 2 m lavere end størstedelen
af resten af grunden. Vi mener at det (på det højeste sted) kun 1,9 m høje shelter hermed vil
komme til at falde diskret ind i naturen på denne lavtliggende del af grunden og dermed ikke
bliver dominerende og skæmmende i forhold til landskabet. Af samme grund vil vi forsyne
det med græstag (ligesom resten af grundens bygninger) og shelteret vil være delvist skjult af
bevoksning ud mod vejen.
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Hvis den mest tungtvejende grund til afslaget er spredningen af bygningerne grunden, vil vi
gerne have mulighed for at revurdere placeringen af shelteret ud fra oplysninger om hvor
langt fra hinanden bygningerne kan accepteres opført.
Fredningsnævnet foretog i anledning af ejernes klage en besigtigelse den 16. december 2016. Ejerne
var repræsenteret ved besigtigelsen og i protokollen fra denne besigtigelse har fredningsnævnet
oplyst:
Fredningsnævnet forklarede, hvordan nævnet søger at håndhæve fredningsbestemmelserne,
herunder, at ” der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage”, således, at de tilladte bygninger skal ligge relativt tæt samlede, hvorved det
bedre vil være muligt fortsat at se de vekslende terrænformer på det fredede område. Samtidig
har fredningsnævnet en forståelse for, at nutidens familier har et behov for større huse og
udhuse end i 1940´erne.
Ejerne har den 8. januar 2017 fasthold deres klage og sendt fredningsnævnet opmålinger af afstande
mellem bygninger på deres grund og bygninger på nabogrunden, Næsvej 40. I klagen anfører
ejerne:
Vi ønsker, efter Fredningsnævnet for Vestsjællands besigtigelse d. 16.12.2016, at
fastholde vores klage over afslag på opførelse af et shelter med placering, som ansøgt.
Da Fredningsnævnet i skrivelse af 12.10.2016 tillader opførelse af det tillige ansøgte
udhus, anmoder vi om særskilt godkendelse til at påbegynde dette byggeri, således at
bygning af dette ikke skal afvente Fredningsnævnets og Natur- og Miljøklagenævnets
behandling af fastholdelse af vores klage over afslaget på opførelse af et shelter.
Vedrørende vores begrundelse for ønsket om opførelse af et shelter med den ønskede
placering henvises venligst til vores klage dateret d. 8.11.2016.
Supplerende ønsker vi at tilføje følgende:
Et shelter er, som kommunens repræsentanter har bemærket ved besigtigelsen, ikke en lukket
bygning, men har karakter af en overdækning.
Vi forsøger, efter bedste evne og som vores fritid tillader, at holde bevoksningen nede i
forholdsvis lav højde over alt på vores grund. Overalt på grunden skyder der ideligt slåen og
andre selvsåede vækster op, som vi forsøger at holde nede. Dette er også sket i det hjørne af
grunden, hvor vi ønsker shelteret placeret. Vi har ikke fortaget en speciel ekstensiv rydning af
dette område.
Da et shelter er beregnet til hyggestunder for brugerne, vil vi selvfølgelig sørge for
afskærmende beplantning i form af buske og lignende i en passende højde ud mod både
Næsvej og Engvej.
Sommerhusområdet på Ordrup Næs er især udbygget igennem de seneste 50-60 år og i
samme periode er området ændret fra åben natur med mindre grupper af beplantning til
betydelig tilplantning med i flere områder meterhøje træer, som kamuflerer det vekslende
terræn og hindrer udsynet til havet på begge sider af næsset.
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Gennem de seneste år er der sket en yderligere udvikling i området med erstatning af
beskedne ældre sommerhuse med store moderne huse.
Valget af shelterets udseende med græsdækket tag er både valgt ud fra udseendet af de øvrige
bygninger på vores grund, men også for at shelteret skal falde ind i naturen. Med dette
udseende, den lave beliggenhed og ringe højde forventer vi at shelteret ikke vil skæmme
indsynet fra vejene og slet ikke udsynet over terrænet fra vejene og fra Brokkenhøj.
Vi finder at det ønskede shelter, med den ønskede placering, vil tage langt mere hensyn til at
man kan se de vekslende terrænformer end udhuse (og nyere sommerhuse) opført på de
omkringliggende sommerhusgrunde.
Det fremgår af sidste afsnit af fredningsnævnets notat i forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Vestsjælland efter besigtigelsen 16.12.2016, at vi har mulighed for at
komme med et forslag til evt. anden placering af shelteret tættere den øvrige bebyggelse.
Dette opfatter vi som velvilje til tilladelse til opførelse af et shelter, hvis det placeres tætter på
de øvrige bygninger.
Vi har i den anledning, fra Odsherred Kommune, fået situationsplan over bebyggelsen på
Næsvej 40, hvor der er tilladt (jvf. Odsherred Kommunes hjemmeside dateret 15.3.2016) to
størrelsesmæssigt anseelige skure i en afstand på henholdsvis 13 m og 15 m fra sommerhuset.
Den længste afstand mellem vores eksisterende hus og til den ønskede shelterplacering vil
være 16 m.
Når der sammenlignes med placeringen af skurene på Næsvej 40, synes vi ikke dette kan
betragtes som en væsentlig forskel i afstanden til placering af en meget lille lav bygning
(faktisk bare en åben overdækning), som er beliggende knapt 2 m lavere i terrænet end vores
eksisterende sommerhus.
Situationsplaner over Næsvej 38 og Næsvej 40 med angivne afstandsmål er uploaded som
særskilte bilag.
Da Ordrup Næs, som ovenfor anført, er et igennem mange år fuldt udbygget
sommerhusområde, findes der formentlig også andre parceller, hvor afstanden mellem de
opførte bygninger er af samme størrelsesorden, som vi ønsker.
Hvis Natur- og Miljøklagenævnet giver Fredningsnævnet for Vestsjælland medhold i deres
afgørelse, vil vi anmode om at få oplysning om hvilken afstand til det eksisterende
sommerhus, man kan acceptere og tilladelse til at overveje at flytte placeringen af shelteret.
På grund at terrænets hældning vil shelteret i så fald komme til at ligge højere, og derved
mere synligt, end ved den ønskede placeringen lavest i den naturlige lavning.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 7. april 1943. Deklarationen
bestemmer i punkt VII bl.a.:
Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
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Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen
må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage"
Ejendommen er beliggende i område D.

Nævnets afgørelse:
Efter den fornyede besigtigelse og det til ansøgningen samlet oplyste, vurderer fredningsnævnet, at
et shelter som det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål eller fredningsbestemmelserne,
men fredningsnævnet fastholder, at et shelter bør placeres lidt længere væk fra Engvej og dermed
lidt tættere på de øvrige bygninger på grunden end vist på ansøgningsmaterialet. Placeringen af et
shelter bør være så nær den påviste skrænt som muligt.
Opførelse af et shelter vil ikke være i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3
nævnte hensyn.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillade opførelse af et
shelter som det ansøgte og med den ovennævnte placering på grunden.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi sendes til:
Randi Pelck, Karl Ejnar Hansen, randi@pelck.dk, karlejnar@dadlnet.dk
Odsherred kommune, Christina Voss Pedersen, byggesag@odsherred.dk, chvop@odsherred.dk
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)
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Flemming Andersen
fla@odsherred.dk

FN-VSJ 9/2017
Jf. F 45/2011
Byggesagsnr. 9-4 NX/4
Den 10. april 2017
Ved mail af 1. februar 2017 har Odsherred kommune for ejerne, Niels Kristian Dahl og Inger Vinter
Dahl ansøgt om godkendelse af opførelse af en udestue på 12 m² på matr.nr. 4nx Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Følfodsvej 22, 4540 Fårevejle. Det fremgår af mailen og de medsendte
tegninger, at udestuen opføres mellem 2 eksisterende bygninger opført i sortmalet træbeklædning,
sort eternittag og sort tagpap. Vinduer og vindskeder hvidmalede.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H 1.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af den omhandlede udestue findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst
den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af en udestue godkendes, når den opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Niels Kristian Dahl, Inger vinter Dahl, niels@vinterdahl.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (svana@svana.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk, fla@odsherred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken, 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Dennis Rasmussen Bak
derba@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 29/2017
Byggesagsnr. 9-4 KZ/1
Den 24. april 2017

Ved mail af 4. april 2017 har Odsherred kommune for ejeren, Niels Kjølbæk søgt om godkendelse
af nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af sommerhus med 96 m² beboelse samt 16 m²
overdækket areal og carport med udhus på 27 m² heraf 7 m² udhus på matr.nr. 4kz Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Døvnældevej 12, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at ydervægge er sort træbeklædning, tag sorte
betontagsten, vinduer og døre sorte.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H2.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Nævnets afgørelse:
Nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af det omhandlede sommerhus med carport
og udhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943.
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af sommerhuset med carport og udhus
godkendes, når det opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Side 1 af 4

KOPI

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

Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Niels Kjølbæk, Valmuevej 34, 4540 Fårevejle, lundoe@kjoelbake.dk
EBK-Huse A/S, Jack Madsen, jm@ebk.dk
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken, 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Pia Nielsen

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

piani@odsherrd.dk

FN-VSJ 8/2017
Sag nr. 306-2016-25891
Den 25. april 2017
Ved mail af 1. februar 2017 har Odsherred kommune for ejeren, Hans Berg Andreasen ansøgt om
godkendelse af opførelse af et uopvarmet udhus på 10 m² med en overdækning på 14 m² på
matr.nr. 4vi Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næskrogen 7, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen, de senere givne oplysninger og de medsendte tegninger, at udhuset ønskes
placeret i en afstand af 12 meter fra det eksisterende sommerhus. Udhuset skal opføres på et
svævende metalfundament og skal have hvidmalede beklædningsbrædder, hvidmalede døre og
vinduer samt et tag af røde cementtagsten.
På ejendommen findes et sommerhus med et bebygget areal på 119 m² (boligareal på 115 m²) og
med et indbygget udhus på 4 m². Derudover er der en carport med et bebygget areal på 27 m², heraf
et indbygget udhus på 8 m². Alle bygninger er med hvidmalet træbeklædning og med hvidmalede
døre og vinduer samt med et tag med rødt beton tagsten. Endelig er der et hvidt drivhus på 23 m².
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område I 1.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en
garage.”
Fredningsnævnets supplerende formand har besigtiget sommerhusgrunden.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede udhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den
7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
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KOPI

Under hensyn hertil bestemmer nævnets supplerende formand i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af det ansøgte udhus kan godkendes på
betingelse af, at udhuset placeres tættere på de eksisterende bygninger end angivet i ansøgningen.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
Berigtigelse:
Ordene: ” på betingelse af, at udhuset placeres tættere på de eksisterende bygninger end angivet i
ansøgningen” skal udgå af fredningsnævnets afgørelse.
Fredningsnævnet den 25. april 2017.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Hans Berg Andreasen hba@pharmacosmos.com
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (svana@svana.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk; piani@odsherred.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken, 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Emilie Ohlsen
emmoh@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 30/2017
SVANA-511-00785

Deres j.nr. 306-2017-6443
Den 3. juli 2017
Ved mail af 6. april 2017 har Odsherred Kommune på vegne Ingelise Heine Bengtson og Ask
Bengtson søgt om tilladelse til at opføre et sommerhus på matr.nr. 8ce Ordrup by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 12, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har bl.a. oplyst, at der ønskes opført et sommerhus på 76 m2. Alle udvendige
flader er sorte, også vinduesrammer mm. Der står et skur på grunden, som får en ny placering, jf. de
medsendte tegninger. Grunden ligger i område E i forhold til Fredningsdeklaration 75 af 7/4-1943.
Fredningsnævnet har den 6. juni 2017 besigtiget grunden og har efterfølgende modtaget oplysning
om, at ejerne ønsker at ændre husets ønskede placering, således at huset rykkes lidt længere væk fra
vejen, og således at husets niveauplan nu er beregnet til at blive 5,88 mod tidligere beregnet 5,69.
Odsherred Kommune har den 23. maj 2017 meddelt dispensation fra fortidsminde beskyttelsen. Af
afgørelsen fremgår bl.a.:
”…
Du har 27. februar 2017 søgt om opførsel af sommerhus på matr.nr. 8ce, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Lang Agre 12 4540 Fårevejle. Det ansøgte ligger inden for areal omfattet af
fortidsmindelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 181 omkring en langhøj med fortidsminde nr.
292221. På bilag 1 ses det ansøgte i forhold til beskyttelseslinjen.
…
Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
•

Museum Vestsjælland, … skal kontaktes mindst 2 uger før arbejdet igangsættes, så
museet har mulighed for at være til stede ved gravearbejdet.

Forhold til andre myndigheder
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Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale, f.eks. stensamlinger, mørk jord, knoglerester
eller potteskår o.l., ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme.
Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.
Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen
underrettes på tlf. 59 66 60 35.
Byggeriet forudsætter godkendelse i fredningsnævnet.
Begrundelse
Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på at sommerhuset opføres i et allerede
udbygget sommerhusområde, hvor der er mange sommerhuse tættere på fortidsmindet end det
ansøgte. Det ansøgte vurderes derfor ikke at stride mod de hensyn kommunen skal varetage
ved administrationen af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 18 og § 65 stk. 3 mv.
Du kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2.
…
Til kommunens afgørelse hører følgende 2 bilag:
Bilag 1. Oversigtskort – placering af det ansøgte i forhold til beskyttelseslinjen

Bilag 2. Redegørelse
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Du har søgt om opførsel af nyt sommerhus på grunden på i alt 76 m2. Herudover skal der
etableres kloakafløb til ny samletank og lokal afledning af regnvand til regnbed. Ejendommen
ligger i et i kommuneplanen udpeget sommerhusområde.
Ansøgningen berører et område, der er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Linjen er
på 100 meter og måles fra foden af fortidsmindet. Linjen afgrænser det beskyttede areal omkring fredede fortidsminder2, som f.eks. gravhøje. Beskyttelseslinjen er fastlagt i naturbeskyttelseslovens § 18 stk. 1. I dette område må der ikke ske tilstandsændringer. Der må bl.a. ikke
etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Kommunen kan, jf. lovens § 65, stk. 3, i
særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i § 18 stk. 1.
Fortidsmindet har fredningsnummer 292221. På Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside
”Fund&Fortidsminder” fremgår at det er en langhøj fra stenalderen.
…
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt
indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.
Afstanden mellem det nye sommerhus og fortidsmindet er ca. 70 meter.
Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på sommerhuset opføres i et allerede udbygget sommerhusområde, og at der er mange andre sommerhuse tættere på fortidsmindet end
det ansøgte. Byggeriet har ikke væsentlig indvirkning på ind- og udsyn fra fortidsmindet.
Natura 2000 og Bilag IV-arter
Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Nærmeste del af Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke,
ligger i en afstand af ca. 170 meter. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at
det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Kommunen vurderer på denne baggrund, at der kan dispenseres til det ansøgte.
…
Miljøstyrelsen har den 21. juni 2017 bl.a. udtalt:
…
Der søges om dispensation til opførelse af et sommerhus på 76 m² på en ejendom omfattet af
fredningsdeklaration vedrørende Ordrup Næs. Ejendommen er beliggende inden for deklarationens delområde E.
Oplysninger om ejendommen ifølge BBR:
• ubebygget areal
• areal 1270 m²
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•

sommerhusområde

…
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. ,,,
…
Af fredningsbestemmelserne fremgår bl.a.:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Uanset foranstående må der på en fra Arealet K til Købmand Voulund solgt Parcel indrettes en
Købmandsforretning. Denne Forretnings Bygning skal som andre Bygninger godkendes af
Nævnet, og Reklamering fra denne er underkastet Nævnets Censur.
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
Eventuel Indhegning af de til Almenhedens Afbenyttelse udlagte Stier må kun foretages efter
Aftale med Nævnet.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
Svinehold er ikke tilladt, undtagen for så vidt Landbrugsejendommen angår.
Af Hensyn til den almindelige Sikkerhed må der ikke på Ejendommen drives Jagt eller overhovedet anvendes Skydevåben.
Dette gælder dog ikke den Del af Ejendommen, der henligger som Landbrugsejendom, saa
længe den benyttes som sådan.
…”
måtte foreskrive. Almenheden har ikke ret til at medtage løse hunde på områderne.
Fredningsnævnets afgørelse.
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Opførelse af det ansøgte sommerhus med den angivne placering vil ikke være i strid med formålet
med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og
stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil godkender fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, det
ansøgte projekt.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I behandlingen af ansøgningen har deltaget medlemmerne Rolf Dejløw og Ejnert Sørensen,
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
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
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
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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Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Emilie Ohlsen
emmoh@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F N-VSJ 42/2017
Deres j.nr. 306-2017-10712
Den 3. juli 2017
Ved mail af 6. april 2017 har Odsherred Kommune på vegne ejeren Anne Andersen søgt om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på matr. nr. 4cb Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højdevej 17,
Ordrup, 4540 Fårevejle.
Fredningsnævnet har den 6. juni 2017 været på besigtigelse.
Odsherred Kommune har ved fremsendelse af ansøgningen bl.a. oplyst, at et eksisterende sommerhus ønskes nedrevet, og at der ønskes opført et nyt sommerhus på 60 m2. Sommerhusets ydervæg
opføres i træ og taget med tagpap. Tag, ydervægge og vinduer skal være sorte. Ejendommen ligger i
område G i forhold til Fredningsdeklaration 75 af 7/4-1943. Odsherred Kommune og kommunens
naturteam har ingen indvendinger mod det ansøgte projekt.
Miljøstyrelsen har den 21. juni 2017 bl.a. udtalt:
…
Der søges om dispensation til opførelse af nyt sommerhus på 60 m² til erstatning for eksisterende hus som nedrives. Sommerhuset er beliggende på en ejendom, der er omfattet af fredningsdeklaration vedrørende Ordrup Næs. Ejendommen er beliggende i deklarationens delområde G.
Oplysninger om ejendommen ifølge BBR:
•
•
•
•

sommerhusområde
ejendommens areal 1576 m²
samlet boligareal 53 m²
carport på 34 m²

Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. ….
…
Af fredningsbestemmelserne fremgår bl.a.:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Uanset foranstående må der på en fra Arealet K til Købmand Voulund solgt Parcel indrettes en
Købmandsforretning. Denne Forretnings Bygning skal som andre Bygninger godkendes af
Nævnet, og Reklamering fra denne er underkastet Nævnets Censur.
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
Eventuel Indhegning af de til Almenhedens Afbenyttelse udlagte Stier må kun foretages efter
Aftale med Nævnet.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
Svinehold er ikke tilladt, undtagen for så vidt Landbrugsejendommen angår.
Af Hensyn til den almindelige Sikkerhed må der ikke på Ejendommen drives Jagt eller overhovedet anvendes Skydevåben.
Dette gælder dog ikke den Del af Ejendommen, der henligger som Landbrugsejendom, saa
længe den benyttes som sådan.
…”
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et sommerhus som det ansøgte vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
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Under hensyn hertil godkender fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, det
ansøgte projekt.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I behandlingen af ansøgningen har deltaget medlemmerne Rolf Dejløw og Ejnert Sørensen,
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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KOPI

Kopi til:
Torben Gybel, tgybel@hotmail.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.
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
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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KOPI
Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Dennis Rasmussen Bak,
derba@odsherred.dk
FN-VSJ 64/2017
Byggesagsnr. 9-4 RF73
Den 31. juli 2017
Ved mail af 20. juli 2017 har Odsherred kommune for ejerne, Anette Holm Andreasen og Gert Andreasen søgt om godkendelse af nedrivning af et eksisterende sommerhus på 62 m² og opførelse af
nyt sommerhus på 86 m² på matr.nr. 4rf Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 116, 4540
Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at husets træbeklædning skal være sort på klink,
taget sorte cementtagsten, og vinduer og døre hvide.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H2.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Nævnets afgørelse:
Nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af nyt sommerhus på 86 m² findes ikke i strid
med formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget
sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af sommerhuset godkendes, når det opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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KOPI

Kopi til:
Anette Holm Andreasen og Gert Andreasen, gertandreasen@hotmail.com
Kim Kristiansen, mail@lyng-huset.dk
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.natur@dof.dk,
DOF lokalafdeling i: odsherred@dof.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken, 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Dennis Bak Rasmussen
derba@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 51/2017
SVANA-511-00863

Deres j.nr. 306-2017-2610
Den 14. august 2017
Ved mail af 20. juni 2017 har Odsherred Kommune på vegne ejeren Lise Mette Rahbek Gjerdum
søgt om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på matr.nr. 4cs Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Engvej 2, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Der ansøges om godkendelse til opførelse af et nyt sommerhus på 116 m2 og et udhus på 11 m2.
Sommerhuset skal opføres med ydervægge af lodret lærketræ eller anden beklædning, som patinerer
til grå. Taget skal være med sort tagpap. Døre og vinduer skal udvendigt være med natureloxeret
aluminium med rammer i olieret egetræ.
Den nuværende bebyggelse bestående af et sommerhus på 37 m2, et gæstehus på 19 m2 med et udhus på 6 m2 og et fritliggende udhus på 12 m2, alle fra 1946, samt en carport på 59 m2 med et udhus
på 20 m2 fra 2000 nedrives, Ejendommen ligger i område D.
Odsherred Kommune, Naturteamet, har udtalt:
”…
Ved nærmere overvejelse er det vores vurdering, at der i forhold til de oplyste ændringer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, er tale om et bagatelagtigt forhold. Særligt i lyset af
de hensyn administrationen af fortidsmindelinjen skal sikre, idet der er mange andre byggerier tættere på fortidsmindet og i det, det kun er en meget meget lille del af byggeriet, der berøres af linjen. Det ansøgte byggeri kræver derfor ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18.
Byggeriet ligger meget tæt på Natura 2000 område nr. 154, der er udpeget både som fuglebeskyttelses- og habitatområde. Afstanden fra byggeriets østvendte del til Natura 2000 området
er knap 40 m.
Odsherred Kommune vurderer, at det ikke med sikkerhed kan afvises, at opsætning af store
vinduer i området kan påvirke fugle på udpegningsgrundlaget.
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Vi vurderer derfor, at vinduer ud mod vandet dvs. de østvendte vinduer, skal være af en glaskvalitet med maks. 13 % refleksion. En så lav refleksion kan dog for 3-lagsvinduer for nærværende kun opnås, hvis de specialfremstilles til en pris på 3-4 gange standardvaren, som har
14,5 % refleksion. Da anvendelse af 3-lags glas er ønskeligt af hensyn til energiforbrug/CO2udledning, accepterer kommunen for øjeblikket, at der anvendes 3-lagsvinduer med refleksion
på 14,5 %. Dette krav gælder kun for den facade, der vender mod vandet.
Baggrunden for dette krav er, at når solen står lavt, kan den reflekteres langt fra store vinduesflader og blænde på flere kilometers afstand. Det gælder både fugle, andre dyr og mennesker, men fuglene er som udprægede ”syns-dyr” specielt udsatte for sådanne reflekser. Yderligere udbredelse af store glasfacader ud mod Sejerøbugten og andre fugleområder kan forstyrre fuglene i en sådan grad, at det kan påvirke fuglenes brug af områderne. Det er altså
ikke på grund af en enkelt panoramarude, at vi vurderer, at der er et problem, men på grund
af en ”trend” som betyder, at mange facader mod havet har store glasarealer. Hvis næsten
alle huse i første række mod havet ender med at have store reflekterende glasflader, vurderes
det, at det kan være et væsentligt problem i forhold til Natura 2000 området. Det drejer sig
om risikoen for at blænde de fugle, som raster på havet i Sejerøbugten som fløjlsand, hvinand,
edderfugl og bjergand, som er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr.
154. Ved administration af Natura 2000 bestemmelserne indgår også kumulerede virkninger i
vurderingen.
Odsherred Kommune vurderer, at grunden kan være levested for markfirben, der er opført på
habitatdirektivets bilag IV, og dermed skal beskyttes overalt, hvor det forekommer. Grunden
indgår kun som en meget lille del af et stort sammenhængende område med mulige levesteder
langs kysten. Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at byggeriet kan påvirke den økologiske funktionalitet af det samlede område for arten.
Kommunen vurderer endvidere, at området ikke rummer egentlige levesteder for andre arter
omfattet af bilag IV, selvom lejlighedsvis forekomst af strejfende individer af spidssnudet frø
eller stor vandsalamander ikke kan udelukkes.
Det ansøgte vurderes ikke at være i strid med bestemmelser i deklarationen, og det indstilles
på den baggrund at det ansøgte tillades.
Miljøstyrelsen har bl.a. udtalt:
”…
Der søges om dispensation til opførelse af nyt sommerhus på 116 m² og et skur på 11 m². Eksisterende bebyggelse på i alt 127 m² nedrives ifølge ansøgningen.
Opførelsen sker på en ejendom omfattet af fredningsnævnets deklaration af 6. april 1943 om
fredning af Ordrup Næs. Ejendommen er beliggende i fredningen delområde D. Udover de
generelle regler i fredningen om, at der på hver grund kun må opføres et beboelseshus og en
garage, så må der i delområde D ikke opføres bygninger nærmere end 10 m fra brinkens kant.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000 området eller påvirke yngleområder for
arter på habitatdirektivets bilag II- og IV-arter, herunder områdets økologiske funktionalitet
for disse arter.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…”
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et nyt sommerhus og et nyt udhus, som det ansøgte, og med en placering som den angivne til erstatning for en eksisterende bebyggelse, som nedrives, vil ikke være i strid med formålet
med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og
stk. 3 nævnte forhold.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkende det ansøgte
projekt på det vilkår, at vinduerne, som vender mod vandet, ikke må have en refleksion på højst
14,5 %.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I behandlingen af ansøgningen har deltaget medlemmerne Rolf Dejløw og Ejnert Sørensen,
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Lise Matte Rahbek Gjerdum, 1mgjer@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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Berit Karlsen
bekar@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 54/2017
SVANA-511-00822

Deres j.nr. 306-2017-13357
Den 21. august 2017
Ved mail af 31. mail 2017 har Odsherred Kommune på vegne ejerne Jens Larsen og Simon Kjølbye
Larsen søgt om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på matr. nr. 4rc Ordrup by, Fårevejle, beliggende Nyvangsvej 5 B, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Der ansøges om godkendelse til opførelse af et sommerhus på 73 m2. Sommerhuset skal opføres
med sort træbeklædning og med sorte cementtegl. Vinduer, stern, vindskeder, remme, søjler og underbrædder males hvidt. Et eksisterende sommerhus på 39 m2 ønskes bevaret som et gæstehus.
Ejendommen ligger i område I2.
Odsherred Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke strider mod fredningsbestemmelserne, og har
følgende indstilling:
”Ejendommen ligger i et udbygget sommerhusområde, omkring Ordrup.
På ejendommen hvor der ønskes opført nyt sommerhus er ifølge BBR et sommerhus på 59 m2
med 9 m2 overdækning (opført 1943 om-/tilbygget i 1965). Eksisterende sommerhus er opført
i træ med tagpap på taget. Endvidere er registeret 2 udhuse på henholdsvis 9 og 4 m2.
Ejendommen skråner fra vest mod øst, mellem 2-3 m.
Ved opførelsen af det ny sommerhus graves sommerhuset ned i terrænet. Se facadetegninger.
Landskabet og de værdier som fredningen skal sikre, skades ikke efter Odsherred Kommunes
vurdering ved det ansøgte byggeri.
Odsherred Kommune kan samlet set anbefale opførelsen af det ønskede sommerhus, jf. projekt af 16.05.2017.”
Ejerne har hertil oplyst, at de har nedrevet en bygning fra 1943 på 20 m2 og et udhus på 9 m2.
Miljøstyrelsen har bl.a. udtalt:
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KOPI

”…
Der søges om dispensation til opførelse af et nyt sommerhus på 73 m². Et eksisterende sommerhus på 59 m² ønskes bevaret som gæstehus.
Oplysninger om ejendommen ifølge BBR:
• sommerhusområde
• sommerhus med et samlet boligareal på 59 m²
• udhus på 4 m²
• udhus 9 m²
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration vedrørende Ordrup Næs tinglyst den 7. april
1943. Ejendommen er beliggende i fredningens delområde I2.
Følgende er et uddrag af de generelle bestemmelser i fredningen:
Ingen Bygning paa nogen Del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette.
..
Uden Nævnets, specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke maa, ligge mere end 1 m over det om givende Terrræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til
een Familie med Udhuse og en Garage.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…
Danmarks Naturfredningsforening har ikke bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse den 3. august 2017.
Ejerens byggefirma har den 9. august 2017 sendt fredningsnævnet en situationsplan visende, hvor
overskudsjord fra byggeriet vil blive planeret ud i en blød overgang til det eksisterende terræn. Firmaet har skønnet, at det drejer sig om ca. 60 – 75 m³ jord, som vil blive planeret ud på et nærmere
angivet område af ejemdommen.
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et nyt sommerhus, som det ansøgte, vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
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Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkende det ansøgte
projekt på det vilkår, at køkkenet i det eksisterende sommerhus, der skal bevares som gæstehus, skal
nedlægges, samt at den jord, som skal afgraves for at bygge det nye sommerhus, planeres ud som
oplyst på den fremsendte situationsplan.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I behandlingen af ansøgningen har deltaget medlemmerne Rolf Dejløw og Ejnert Sørensen,
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen

Side 3 af 5

KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Jens Larsen, jl_uganda@live.dk
Simon Kjølby Larsen, simonkjoelby@hotmail.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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Henriette Ghiyati
hengh@odsherred.dk

FN-VSJ 71/2017
Byggesagsnr. 9-4 LL/6
Den 4. september 2017
Ved mail af 16. august 2017 har Odsherred kommune for ejerne, Monica Ruben Eikers og Thomas
Morten Ilum Nielsen søgt om godkendelse af nedrivning af gammelt sommerhus og opførelse af et
sommerhus på 68,02 m² på matr.nr. 4LL Ordrup By, Fårevejle, beliggende Valmuevej 22, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at ydervægge er sort træbeklædning, tag med
tagpap, dør og vinduer sortmat.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H1.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af et sommerhus på 68,02 m² godkendes, når det
opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Monica Ruben Eikers, Thomas Morten Ilum Nielsen, helle@thomasilum.com
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (svana@svana.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken, 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Emilie Munch Ohlsen
emmoh@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20602394
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 76/2017
Deres j.nr. 306-2017-10712
Den 20. september 2017
Ved mail af 7. september 2017 har Odsherred Kommune på vegne ejeren Anne Andersen søgt om
tilladelse til at opføre en terrasse til et nyt sommerhus på matr.nr. 4cb Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højdevej 17, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Fredningsnævnet har den 3. juli 2017 meddelt dispensation til et nyt sommerhus på 60 m². Ejernes
byggefirma har nu ansøgt om tillige at måtte opføre en terrasse på 11,6 x 2,7 meter.
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af en terrasse til det nye sommerhus, som fredningsnævnet har givet tilladelse til, vil ikke
være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af en terrasse godkendes, når den opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Torben Gybel, tgybel@hotmail.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, byggesag@odsherred.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Henriette Ghiyati
hengh@odsherred.dk

FN-VSJ 67/2017
Byggesagsnr. 9-4 ZS/4
Den 15. november 2017
Ved mail af 5. oktober 2017 har Odsherred kommune for ejeren, Linda Olsen søgt om godkendelse
af opførelse af udestue på 25 m² matr.nr. 4zs Ordrup By, Fårevejle, beliggende Degnekrogen 1, 450
Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at ydervægge er i gråt træ, vinduer og døre hvide
og tag opalhvid.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H1.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede udhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den
7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af udhus på 25 m² godkendes, når det opføres som
beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Linda Olsen, Soderupvej 102, 4000 Roskilde, linda@lindaolsen.dk
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
DOF lokalafdeling i: odsherred@dof.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken, 32, 4540 Fårevejle
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Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Jan Erik Larsen
jaela@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 81/2017
SVANA-511-01094

Deres j.nr. 306-2017-23168
Den 27. november 2017
Ved mail af 26. september 2017 har Odsherred Kommune på vegne ejeren Diana German Nielsen
søgt om tilladelse til at opføre en udestue til et sommerhus på matr.nr. 4bz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 29, Ordrup, 4540 Fårevejle, og ved mail af 8. november 2017 har ejeren ansøgt
om lovliggørelse af et udhus opført på samme ejendom.
Odsherred Kommune har ved fremsendelse af ansøgningen bl.a. oplyst, at der ikke findes tegninger
af sommerhuset, som er opført i 1959. Udestuens tag skal være med hvide plastplader, trævægge
skal males lyse grå.
Odsherred Kommune har i forbindelse med sin sagsgennemgang konstateret, at der er opført 2 udhuse uden bygningsmyndighedens og fredningsnævnets godkendelse.
Af et brev af 22. september 2017 fra kommunen til ejeren fremgår bl.a.:
”Når man ser på resten af ejendommen så har du oplyst, at overdækning ved carport lovliggøres ved nedrivning, at lovligt udhus på 12 m² er nedrevet.
Derudover er der uden tilladelse opført et nyt udhus på 8,5 m² og et skur på 12 m² i forlængelse af carporten.
Udhuset kan såfremt det ikke er højere end 2,5 m opføres uden tilladelse efter byggeloven
men det skal godkendes af fredningsnævnet.
Skuret i forlængelse af carporten synes umiddelbart ikke at overholde byggeretten JF. BR 15
kap. 2, da det ligger nærmere skel end 2,5 meter. Denne kræver godkendelse efter bygningsreglementet og skal også godkendes af fredningsnævnet. …”
Ejeren har i sin ansøgning om lovliggørelse af et udhus bl.a. oplyst:
”Jeg har sidste år overtaget ovennævnte sommerhus og er blevet gjort bekendt med, at det udhus op 8,5 m2, som er på grunden, ligeledes skal godkendes af jer, da grunden er fredet.
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Huset er beliggende 2,5 m til skel mod bag-bo, og det er lavet af træmaterialer. Huset er ikke
højere end 2,5 m, hvorfor det ikke har krævet tilladelse af kommunen men af jer, og det har
den tidligere ejer ikke gjort, og dermed søger jeg nu om tilladelse til at opretholde dette
udhus. Udhuset benyttes til at sove i, da selve sommerhuset er meget småt og med børn og
kærester er der ikke nok plads.
…
På vedlagte tegning kan I se beliggenhed. Bemærk at tegningen er ældre, for huset ved siden
af er revet ned – længe før vi overtog. …”
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Odsherred, har i en mail af 1. november 2017
meddelt, at foreningen kan godkende projektet, og at foreningen mener, at lovliggørelse af skure,
der er opført uden tilladelse skal ske i samme forbindelse og ikke udskydes til senere.
Miljøstyrelsen har den 10. november 2017 bl.a. udtalt:
”Der søges om dispensation til opførelse af en udestue med dimensionerne ca. 5,15 m x 3,40
m x 2,46 m (l x b x h) på en ejendom omfattet af fredningsdeklarationen 6. april 1943 vedrørende Næsgaarden. Ejendommen er beliggende i fredningens delområde H1.
Det fremgår bl.a. af deklarationen, at der ikke må opføres bygninger inden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt fredningsnævnet, og at fredningsnævnet
har godkendt projektet.
Det fremgår af det fremsendte materiale, at kommunen har konstateret, at der på ejendommen
er opført bygninger uden dispensation fra fredningsnævnet, og at kommunen vil søge disse
lovliggjort senere enten fysisk eller retligt.
…
Det er principielt Miljøstyrelsens opfattelse, at forholdene på ejendommen bør løses en arbejdsgang. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis forholdene vedrørende de bygninger, der
er opført uden forudgående dispensation, og som kommunen agter af søge lovliggjort senere,
afklares samtidig med ansøgningen om udestuen.
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …”
Af fredningsbestemmelserne fremgår bl.a.:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
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Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
…
Af Hensyn til den almindelige Sikkerhed må der ikke på Ejendommen drives Jagt eller overhovedet anvendes Skydevåben.
…”
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af en udestue som den ansøgte til et sommerhus i et fuldt udbygget sommerhusområde vil
ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil godkender fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
ansøgningen om at måtte opføre en udestue til et eksisterende sommerhus
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Fredningsnævnet noterer sig, at ejeren ikke har ansøgt om lovliggørelse af en overdækning ved den
eksisterende carport eller af et udhus på 12 m2, som er opført i forlængelse af carporten.
Opførelse af et udhus, som det der søges om lovliggørelse af, vil ikke være i strid med formålet med
fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3
nævnte forhold.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, give sin godkendelse
til en lovliggørelse af det omhandlede udhus.
I behandlingen af ansøgningen har deltaget medlemmerne Rolf Dejløw og Ejnert Sørensen,
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen

Side 3 af 5

KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Diana Germann Nielsen, dnilesen74@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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Berit Karlsen
bekar@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 82/2017
SVANA-511-01095

Den 27. november 2017
Ved mail af 27. september 2017 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Peter og Hanne Bundgaard Lindkvist, ansøgt om godkendelse af, at der opføres et nyt sommerhus på matr.nr. 4px Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Højbjergvej 28, 4540 Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
”…
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om … nedrivning af eksisterende sommerhus,
samt opførelse af nyt sommerhus. Der ønskes byggetilladelse på opførelse af nyt sommerhus
på 95,3m2.
Huset ønskes opføres i træbeklædning; Farve: Beck & Jørgensen Sort 200. Taget med tagpap
med listedækning, sort.
…
Fortidsmindebeskyttelseslinie:
Naturteamet i Odsherred Kommune har d. 19.07.2017, meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien, afgørelsen er ikke blevet påklaget.
…”
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 21. november 2017 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a.
fremgår:
”…
Der søges om dispensation til opførelse af et nyt sommerhus på matr.nr. 4px Ordrup By, Fårevejle.
Fredningsnævnet har anmodet om en udtalelse i sagen, særligt da det af Danmarks Miljøportal
fremgår, at den pågældende ejendom ikke er omfattet af fredning.
Miljøstyrelsen har gennemgået fredningsdeklarationen af 6. april 1943 vedrørende Næsgården
og har konstateret, at denne deklaration også omfatter ejendommen matr.nr. 4px Ordrup By,
Fårevejle. Miljøportalen er nu opdateret, således at ejendommen fremstår som fredet.
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Ejendommen er beliggende i deklarationens delområde H2, hvor det bl. a. gælder, at parceller
må udstykkes med en minimumsstørrelse på ca. 2.000 kv. alen. Generelt gælder det for ejendomme omfattet af deklarationen, at disse ikke må bebygges uden forudgående tilladelse fra
fredningsnævnet. Der må på hver ejendom kun opføres et beboelseshus i en etage med udhus
og en garage.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…”
Nævnets afgørelse:
Nedrivning af et eksisterende sommerhus og opførelse af et nyt sommerhus, som det i ansøgningen
og de medfølgende tegninger beskrevne, er ikke i strid med formålet med fredningsbestemmelserne
eller de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil godkender fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
der opføres et nyt sommerhus som det beskrevne.
I behandlingen af sagen har deltaget nævnsmedlemmerne Rolf Dejløw og Ejnert Sørensen.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Peter og Hanne Bundgaard Lindkvist, lindkvist@pc.dk
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,
Næsgårdens Grundejerforening, Jørgen Pedersen, jpe@bccr.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred Kommune
Center for Plan Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Lene Holst Kristensen
lhk@odsherred.dk

FN-VSJ 100/2017
Den 13. december 2017
Ved mail af 15. november 2017 har Odsherred Kommune på vegne ejerne af matr.nr. 4mm Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 12, Ordrup, 4540 Fårevejle ansøgt om lovliggørelse af udvidelser af et sommerhus.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Ejendommen matr.nr. 4 mm, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bregnevej 12, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørende byggetilladelse til bibeholdelse af opført:
•
•
•

tilbygning på 11 m2
inddragelse af indbygget udhus (4 m2) i boligarealet
integreret overdækket terrasse på 17 m2.

Følgende kan oplyses:
Deklaration/Fredningskendelse nr.:
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H1.
Ejerforhold:
Marina Vaupell Rasmussen og Thomas Vaupell Petersen, …
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at de udførte tilbygninger ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan
træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Sommerhuset på 50 m2 med indbygget udhus på 4 m2 er opført i 1961; hverken ejer eller vi
har tegninger af det oprindelige sommerhus.
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Da tilbygning på 11 m2 samt inddragelse af det indbyggede udhus i boligarealet er sket for ca.
20 år siden, har det ikke været muligt at få udført tegninger af sommerhuset før tilbygning.
Det vurderes umiddelbart, at tilbygningen er opført mod øst.
Den integrerede overdækkede terrasse på 17 m2 er opført i 2012.
Ydervæg: nøddebrun træbeklædning
Tag: sort tagpap.
Vi er umiddelbart sindet at meddele lovliggørende byggetilladelse (med helhedsvurdering af
den overdækkede terrasse i forhold til det sydlige naboskel) til bibeholdelse af de udførte tilbygninger.
Vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H1.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser
i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Nævnets afgørelse:
Sommerhuset ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde. En inddragelse af det indbyggede udhus
og en udvidelse af sommerhuset vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne
eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold. Det samme gælder for opførelsen af terrassen.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at der kan gives en lovliggørende godkendelse af, at et indbygget udhus er inddraget til beboelse, at huset er udvidet med 11 m2 samt at der er opført en terrasse
på 17 m2.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Marina Vaupell Rasmussen, marinarasmussen@hotmail.com,
Thomas Vaupell Peterseb, thomas@smedenivirum.dk
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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Jan Erik Larsen
jaela@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 92/2017
Jf. F 68/2012
Byggesagsnr. 9-4 YN/3
Den 20. december 2017
Ved mail af 15. november 2017 har Odsherred kommune for ejeren, Jørgen Kejlberg søgt om godkendelse af opførelse af 2 ”mindre udbygninger, kaldet frontspicer” på hver 7 m² på matr.nr. 4yn
Ordrup By, Fårevejle, beliggende Røglevej 18, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at farverne er afdæmpet lyseblå og hvide vinduer
og døre.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område I 1.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af 2 ”mindre udbygninger, kaldet frontspicer” findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at opførelse af de 2 udbygninger på hver 7 m² godkendes, når
de opføres som beskrevet i de fremsendte tegninger, og der anvendes materialer og farver, som angivet.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Jørgen Kejlberg, Rosenvangsvej 85, 2670 Greve, mail@kejlberg.com
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Ejnert Sørensen, Strandbakken, 32, 4540 Fårevejle
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Nydan Tegnestue
Rørvigvej 221
4500 Nykøbing Sj.
Att. Michael Jensen
michael@nydantegnestue.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 90/2017
MST 511-00158
Den 19. februar 2018
Ved mail af 2. november 2017 har Michael Jensen, Nydan Tegnestue, på vegne ejerne, Helene og
Kim Bjergelund, ansøgt om godkendelse af, at der opføres et nyt sommerhus på matr.nr. 4cø Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 117, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen og tegnestuens beskrivelse fremgår, at projektet angår et nyt sommerhus på 66 m2,
som skal afløse et ældre sommerhus på 50 m2. Det angives, at det nye sommerhus ”opføres i en Arkitektonisk stil der findes over det meste af området, og som de syntes passer bedre ind i de omgivelser der er omkring dem. Huset er tilpasset den lille grunds størrelse.” Det nye hus skal have ydervægge med klinkebeklædning malet 1 gang fra fabrik i sort og males yderligere efter montering.
Døre og vinduer skal være: ”Velfac 200 træ/Alu. Energy Klikventiler og notgange på 4 sider excl.
sammenstillede elementer. Farve Granit 80 ude og hvid 9010 inde”. Der skal opføres en overdækket
træterrasse på 32 m2
Odsherred Kommune har i mail af 30. november 2017 udtalt:
”Vi vurderer umiddelbart ikke at byggeriet er i strid med deklarationens bestemmelser i henhold til fredningen.
Det er forudsat at projektet overholder bygningsreglementets højde- og afstandsbestemmelser
(byggeretten).
Det bemærkes at det på situationsplanen viste udhus ikke er registreret i BBR og vi heller ikke
af arkiver kan se at dette er godkendt. Derfor er det ikke medtaget i denne udtalelse. Umiddelbart ligger udhuset for tæt på skel i forhold til de gældende regler for udhuse. Det vil umiddelbart kræve lovliggørelse, enten retsligt eller fysisk efter fremsendt konkret projekt.
Det forudsættes at der fremsendes konkret myndighedsprojekt til godkendelse inkl. eksisterende udhus.”
Helene Bjergelund har den 14. december 2017 ansøgt om lovliggørelse af et udhus og har hertil oplyst:
Ansøgning om lovliggørelse af udhus med overdækning, Næsgårdsvej 117
matr. 4 cø Kårup Ordrup byer, Fårevejle sogn.
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I forbindelse med ansøgning om opførelse at nyt fritidshus på er vi gjort opmærksomme på, at
eksisterende udhus/skur m. overdækning ikke er lovliggjort. Med denne ansøgning ønskes udhuset lovliggjort. Udhuset er opført før vores køb af Næsgårdsvej 117.
Placering
Udhuset er beliggende i skel mod Næsgårdsvej 119 og jf. foto fra google.com og situationsplan

…
Ydre mål for udhus og overdækning er 10,8m x 2,8m = ca. 30 m2, heraf udgør
- udhus 5m x 2,4 m = 12 m2
- udhæng (10m + 2 x 2,4m) x 0,4m = ca. 6 m2
- overdækning = 5m x 2,4m = 12 m2
Tag er udformet med ensidig taghældning. Taghøjde er 2 m over terræn i skel og 1,8 m over
terræn væk fra skel.
Materialer og farver
Skuret er opført med udvendig beklædning i sort eternitbeklædning.
De to skure på hhv. Næsgårdsvej 117 og 119 deler bagvæg i skel.
Tag er udført i PC
Anvendelse
Udhus anvendes til opbevaring af haveredskaber, og har dobbeltdør mod overdækning. Dobbeltdøren er eneste åbning.
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Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 24. januar 2018 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail indkaldt til besigtigelse og anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et nyt fritidshus og om lovliggørende dispensation
til et eksisterende udhus.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningsdeklaration vedrørende Næsgården
tinglyst den 7. april 1943. Omhandlede ejendom er beliggende i fredningens delområde G.
Generelt gælder for det fredede område, at der på hver ejendom kun må anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes
i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet vedhæftes også som
selvstændig jpg-fil).
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…”
Fredningsnævnet har besigtiget sommerhusgrunden.
Ejerne fremviste deres ældre, mindre sommerhus, som de mener er bygget i 1948, og som de ønsker
at nedrive og erstatte med et nyt, lidt større sommerhus. De fremviste også det udhus med en overdækning, som de ansøger om lovliggørelse af.
Helene Bjergelund oplyste, at hendes forældre har ejet sommerhuset siden 1978, indtil hun og hendes mand overtog sommerhuset for ca. 4 år siden. Det gamle hus kan ikke længere tjene som sommerbolig, hvorfor hun har tegnet et nyt hus og fundet et lokalt byggefirma. Hun og hendes mand har
fældet flere træer og på anden vis ryddet grunden for beplantning.
Odsherred Kommune har foretaget en nabohøring om lovliggørelse af udhuset, som ligger op til
skel, og som har en fælles væg med naboens udhus. Kommunen har registreret naboens udhus og er
indstillet på også at registrere udhuset på denne ejendom, idet begge udhuse har eksisteret i mere
end 20 år og har omfang svarende til, hvad der er sædvanligt i området. Kommunen har ikke modtaget indvendinger mod en sådan registrering.
Birgitte Lau, Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, havde ikke indvendinger mod, at der
bygges et nyt sommerhus i stedet for det eksisterende, eller at udhuset med overdækning lovliggøres.
Nævnets afgørelse:
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At bygge et nyt sommerhus, som det ansøgte, eller at have et udhus, som det der søges om lovliggørelse af, er ikke i strid med formålet med fredningsbestemmelserne eller de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil godkender fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
der til erstatning for det ældre sommerhus opføres et nyt sommerhus som det ansøgte, ligesom fredningsnævnet kan give en lovliggørende dispensation til det eksisterende udhus.
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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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Helene og Kim Bjergelund, knirke133@gmail.com
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk
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,
Næsgårdens Grundejerforening, Jørgen Pedersen, jpe@bccr.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
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Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Jan Erik Larsen
jael@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 1/2018
MST- 511-00157
Den 19. februar 2018
Med mail af 3. januar 2018 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Morten Skjønnemand, ansøgt
om lovliggørelse af 2 overdækninger på henholdsvis 25 m2 og 8 m2 på matr.nr. 4cu Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 23, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Fredningsnævnet har besigtiget sommerhusgrunden og dens bygninger.
Overdækningerne har lyse pvc plader. Den store overdækning ved en terrasse til hovedhuset har
hvide stolper og hvide spær. Overdækningen mellem hovedhuset og et udhus har sorte stolper.
Morten Skjønnemand foreviste de to overdækninger og forklarede, at begge overdækninger var lavet, da han købte huset i 2007. Hans sælger havde haft huset siden 2004 og har ikke lavet overdækningerne.
Jan Erik Larsen, Odsherred Kommune, bemærkede, at der ved den ene side af terrassen er indsat
glasruder mellem stolperne, og at der her skal laves en afspærring i en højde af ca. 90 cm., således
at personer ikke kan gå eller falde igennem glasset. Der skal også være en afmærkning, så fugle
ikke flyver ind i glasruderne. Odsherred Kommune indstiller, at overdækningerne ikke strider mod
formålet med fredningen.
Birgitte Lau, Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, havde ingen bemærkninger til en lovliggørelse af overdækningerne.
Af fredningsbestemmelsernes punkt VII fremgår bl.a.:
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
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…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
Eventuel Indhegning af de til Almenhedens Afbenyttelse udlagte Stier må kun foretages efter
Aftale med Nævnet.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
…”
Ejerens ejendomsmægler har fremsendt nogle fotos, herunder nedenstående luftfotografi.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 18. januar 2018 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår:
”Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
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Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om lovliggørende dispensation til 2 overdækninger på henholdsvis 25 m² og 8 m²
på en ejendom omfattet af deklaration af 6. april 1943 om fredning Næsgården. Ejendommen
er beliggende i fredningens delområde D.
Det gælder generelt, at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må opføres bygninger med
mere end 1 etage, og at der på hver grund kun må anbringes ét beboelseshus til én familie med
udhuse og én garage.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. …
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…”
Nævnets afgørelse:
At lave overdækninger ved en terrasse eller mellem et hus og et udhus er generelt ikke i strid med
formålet med fredningsbestemmelserne eller de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte
forhold.
Fredningsnævnet er ikke indstillet på at godkende overdækninger med hvide stolper og spær eller
med lyse, skinnende pvc plader. Fredningsnævnet agter alene at godkende stolper, spær og pvc plader i afdæmpede farver, som passer til farver på huse og udhuse i området.
Fredningsnævnet har imidlertid i 2014 givet lovliggørende dispensationer til bevarelse af overdækninger med hvide pvc plader. Under hensyn hertil kan fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, også i denne sag give en lovliggørende dispensation til overdækningerne på
denne ejendom, men fredningsnævnet skal dog henstille, at når stolper og spær skal males næste
gang, bliver de malet i neutrale afdæmpede farver som svarer til farver på huse og udhuse i området, og som ikke er så synlige fra de omliggende veje og grunde, som de nuværende hvide farve. På
samme måde bør pvc pladerne, når de skal skiftes, udskiftes til plader i neutrale, ikke skinnende farver.
I behandlingen af sagen har deltaget nævnsmedlemmerne Rolf Dejløw og Torben Rahm.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Odsherred kommune, Jan Erik Larsen, jaela@odsherred.dk
Morten Skjønnemand, msk@gorrissenfederspiel.dk
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,
Kårup Skov- og Ordrup Næs Grundejerforening, msk@gorrissenfederspiel.dk
Mathias Norman Knudsen, mathias@eltoftnielsen.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
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Odsherred kommune
Center for Miljø og teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Henriette Ghiyati
hengh@odsherred.dk

Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ -014-2018
Jf. FN-VSJ-71/2017

Byggesagsnr. 9-4 LL/9
Den 23. april 2018
Ved mail af 20. marts 2018 har Odsherred kommune for ejerne, Monica Ruben Eikers og Thomas
Morten Ilum Nielsen søgt om godkendelse af opførelse af et sommerhus på 86,22 m² på matr.nr. 4ll
Ordrup By, Fårevejle, beliggende Valmuevej 22, 4540 Fårevejle.
Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at ydervægge er sort træbeklædning, tag med
tagpap, dør og vinduer sortmalet.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H1.
I punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af det omhandlede sommerhus findes ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 7. april 1943, og heller ikke med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte
forhold.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkende, at der på
ejendommen opføres et nyt sommerhus som beskrevet i de fremsendte tegninger med de materialer
og farver, som angivet. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
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I sagens behandling har deltaget det af Miljøministeriet udpegede medlem Rolf Dejløw, og det af
kommunen udpegede medlem Torben Rahm.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
Supplerende formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Monica Ruben Eikers, Thomas Morten Ilum Nielsen, helle@thomasilum.com
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk
Odsherred kommune, byggesag@odsherred.dk,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i: (odsherred@dof.dk),
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, 4500 Nykøbing Sj.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Christina Voss Pedersen, chvop@odsherred.dk

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ-018/2018
Den 23. maj 2018

Ved e-mail af 10. april 2018 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Ib Reinholdt Pedersen og
Joan Holmgård Pedersen, anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der opføres et solcelleanlæg
på sommerhuset, matr.nr. 4xf Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næskrogen 1, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Ejerne har i notat dateret 23. maj 2018 oplyst følgende:
”…
Vi ønsker at opsætte 8 solcellepaneler (målene vil være 4,10 m x 3,34 m) på taget på vores
sommerhus, panelerne er valgt i sort farve med krystaller, som vil fremstå helt sorte, ligeledes
er kanter på elementerne valgt sorte og vil således falde i med taget, der er belagt med sorte
tagsten.
Anlægget monteres på den Vestlige eller Centrale midterste del af huset (endelig placering
afhænger af opmåling af udluftningsventiler i taget og emhætte afkast) og forventes ikke i at
blive iøjnefaldende.
Anlægget anskaffes, fordi vi ønsker at minimere miljøbelastning og CO2 udslip ved gennem
egenproduktion af el, at kunne dække mest muligt tomgangsforbrug til frostsikring af huset i
vinterperioden.
Ligeledes vil vi drage nytte af anlægget, når huset besøges. Anlægget vil give tilskud til eller
dækning af energiforbrug i forbindelse brugen af feriehuset.

Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og at sagen
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ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes. Kommunen oplyser, at solcelleanlægget kan opføres uden byggetilladelse og derfor ikke kræver kommunens godkendelse.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 14. maj 2018 fra Miljøstyrelsen:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til etablering af solcelleanlæg på en ejendom omfattet af fredningsservitut tiltrådt af fredningsnævnet den 6. april 1943 om fredning af arealer omkring
Næsgaarden. Ejendommen er beliggende i fredningens delområde I1. Solcelleanlægget ønskes
placeret på taget og har et areal på 4,10 m x 3,34 m (13,69 m²).
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
Ingen Bygning paa nogen Del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden Nævnets specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end l
Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke maa ligge mere end l m over det omgivende Terræn, dog
at Gavlværelser i Tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver Grund kun anbringes eet
Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage. Bortset fra den Del af Ejendommen,
der benyttes som Landbrugsejendom, samt Arealerne G, H1 og H2 maa der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst i ansøgningsmaterialet.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes
i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet vedhæftes også som
selvstændig jpg-fil).
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…”
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Nævnets afgørelse:
Den ønskede opførelse af et solcelleanlæg på sommerhuset er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom ingen af de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold taler mod at
give dispensation. Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde.
Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand på ny i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til den ansøgte opførelse af et
solcelleanlæg.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen

4

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Ib Reinholdt Pedersen og Joan Holmgård Pedersen, ib.reinholdt.pedersen@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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.

KOPI

Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Marianne Foglmann
mf@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-040-2018
Deres j.nr. byggesag 9-4 KT/2
Den 4. juli 2018
Ved mail af 28. juni 2018 har Odsherred Kommune på vegne ejerne Jette Kirsten Kristensen &
Kenny Henrik Jensen søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning til et sommerhus på matr.nr. 4kt
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 15, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har ved fremsendelse af ansøgningen oplyst, at kommunen vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes. Det fremgår, at der er tale om en tilbygning på 28 m2 i
forlængelse af et eksisterende hus. Tilbygningen skal beklædes med sorte blokhusbrædder og have
tag med sort tagpap, vinduer skal males hvide.
Af fredningsbestemmelserne fremgår bl.a.:

VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
…”
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KOPI

Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af en tilbygning som den ansøgte til et sommerhus i et fuldt udbygget sommerhusområde
vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til den ansøgte opførsel af en tilbygning på 28 m².
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Kopi til:
Jette Kirsten Kristensen, Kenny Henrik Jensen, vangen8@outlook.dk
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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Dennis Bak Rasmussen

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

derba@odsherred.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ 44/2018
MST-511-00575

Deres j.nr. byggesag 9-4 PX/4
Den 3. september 2018
Berigtiget 5. september 2018

Ved mail af 12. juli 2018 har Odsherred Kommune på vegne ejeren Hanne Bundgaard Lindkvist
søgt om tilladelse til at opføre et udhus på 17,5 m2 på matr.nr. 4px Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Højbjergvej 285, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har ved fremsendelse af ansøgningen oplyst, at udhuset skal opføres med ensidig taghældning med tagbeklædning som listedækning med sort tagpap og med sortmalet træbeklædning på yderdøre. Udhusets dør skal være en dobbeltdør med beklædning som ydervæg. Udhuset skal være uden vinduer. På grunden er der et sommerhus på 95 m2 med et overdækket areal på
21 m2. Grunden er på 1.416 m2. Kommunen vurderer at projektet ikke strider mod formålet med
fredningen.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har ingen bemærkninger til ansøgningen.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 23. august 2018 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et udhus på 17,5 m² på en ejendom omfattet af
fredningen af Næsgaarden, godkendt af fredningsnævnet den 6. april 1943. Ejendommen er
beliggende i fredningens delområde H2.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
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Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden
Kælder, hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at
Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G, H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…”
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et udhus som det ansøgte i et fuldt udbygget sommerhusområde vil ikke være i strid
med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand på ny i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til et udhus som det ansøgte. *)
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne.

Svend Erik Hansen

*) rettet den 5. september 2018.
Svend Erik Hansen
Suppl. formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Hanne Lindkvist, lindkvist@pc.dk
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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
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Diana Nielsen
Følfodsvej 40, Ordrup
4540 Fårevejle
dn@tscherning.dk

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 18/08551.
Klik her for at se afgørelsen.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-027/2018
Den 12. september 2018

Med mail af 2. juli 2018 har Diana Nielsen ansøgt om at måtte opretholde garage med udhuse på
hendes sommerhusejendom, matr.nr. 4bz Ordrup, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 29, Ordrup,
4540 Fårevejle.
Af ansøgningen dateret 28. juni 2018 fremgår:
”… har vi ændret vores ønske om vores byggesag. Vi ønsker at opretholde de nuværende 30
m2, som fremgår af vores BBR meddelelse. Bilag 3.
Frednævnet at oplyst, at der kan søges om tilladelse til at ændre nuværende hos dem, hvis der
er tale om en garage i jordfarver. Vi ønsker at opfylde dette ønske, således at vi ikke opfører
de yderligere m2, som er søgt. Således er der ikke ift. til kommunen ændringer i bebygget m2.
Bygningen forbliver som allerede anmeldt ift. kommunen. (jf. mail af fra Byggesag den 23.
maj 2018)
De materialer, som vi vil benytte, er træ til væggene, og tageet bliver udført af krydsfiner med
tagpap. Afvanding vil ske i faskine.
Af tegning i ansøgningen fremgår, at bygningen skal være 3 m bred og 10 m lang, at den en side
skal have en højde på 2,3 m og den anden side (endevæg) skal have en højde på 2,5 m, og at bygningen skal have samme beliggenhed som nuværende bygninger, som oplyses at have en længde på
12 m og en bredde på 3 m.
Af den tidligere ansøgning af 27. maj 2018 fremgik;
Jeg har på nuværende tidspunkt en tilladelse til følgende bygning nedenfor, dog med undtagelse af 6 m2.
Den første del som er carporten – den udgør 3*6 m – anmeldt i BBR med 18 m2.
Derefter er der 2 meter som ikke er anmeldt.
Og så er der igen 4 meter mod nabo som er anmeldt i BBR med 12 m2.
Jeg ønsker om tilladelse til de sidste 2 meter, som ligger mellem disse bygninger og som oprindeligt er bygget med i udhus/carport.
Jeg ved ikke, hvorfor der ikke har været ansøgt tidligere. Som det ses af billedet, så har den
altid været bygge således.
…
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Og jeg har i en mail i denne uge skrevet med kommunen omkring det at modernisere, da det
jo er ved at være lidt træt. Og da det er til samme formål er der intet problem og det er tilfældet. Og udseendemæssigt skal der også laves det samme. Altså samme materialer og bygningsform. Vi håber på at kunne genbruge en del af materialerne 😊
Jeg håber på en hurtig behandling, da vi gerne vil bruge sommeren på at renovere disse m2.
Og jeg kan oplyse, at vi stadigvæk ikke er over de 50 m2 som er tilladt.

Ejeren søgte i 2017 om godkendelse af opførelse af et udhus på samme ejendom samt om lovliggørelse af et udhus på ejendommen. Fredningsnævnet godkendte den 27. november 2017 begge ansøgninger med følgende bemærkninger til lovliggørelsen:
Fredningsnævnet noterer sig, at ejeren ikke har ansøgt om lovliggørelse af en overdækning
ved den eksisterende carport eller af et udhus på 12 m2, som er opført i forlængelse af carporten.
Nævnet var på besigtigelse på ejendommen den 27. juni 2018 og af protokollen fremgår bl.a.:
…

Side 2 af 6

kopi

Diana Nielsen og Peter Nielsen foreviste nogle bygninger ud langs vejen, bestående af en lukket carport på ca. 18 m2 og 2 lukkede udhuse, hvoraf udhuset længst væk fra carporten er på
ca. 12 m2. Det fremgik tydeligt af det træ og øvrige materialer, der er anvendt til bygningerne,
at der er tale om ældre bygninger.
Diana Nielsen forklarede, at efter hendes viden har hendes far opført bygningerne omkring
1958. Carporten og det største udhus er registrerede i BBR. I forbindelse med, at hun den 27.
november 2017 fik tilladelse til at opføre en udestue ved huset og fik lovliggjort et nyt udhus
på 8,5 m2, har hun og hendes mand fjernet en overdækning ved de bygninger, som hun nu har
søgt om lovliggørelse af. Det har været hendes opfattelse, at udhuset på de 12 m2 allerede er
lovligt, hvorfor hun nu alene har søgt om lovliggørelse af det mindre udhus mellem carporten
og udhuset på de 12 m2.
Tilladelsen af 27. november 2017 blev drøftet, og Diana Nielsen bemærkede hertil, at hun ikke har forstået, at fredningsnævnet i forbindelse med sin lovliggørelse af det nye udhus på 8,5
m2, har forudsat, at udhuset på de 12 m2 ville blive fjernet.
Fredningsnævnet drøftede ansøgningen og meddelte Diana Nielsen, at passivitetsbetragtninger muligt kan føre til, at såvel carport som de to udhuse ved vejen kan blive stående for deres
levetid, men at hun ikke kan forvente at få tilladelse til, når disse bygninger er udtjente, at opføre nye tilsvarende bygninger. Hun kan da alene forvente at få godkendt et projekt om opførelse af en lukket garage eller en carport.
Diana Nielsen meddelte hertil, at hun vil få udfærdiget tegninger til en lukket garage, som
skal erstatte de bygninger, der nu findes ude langs vejen. Hun vil fremsende et konkret projekt
til fredningsnævnet.
Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 6. april 1943, og ejendommen ligger i delområde H1. Af fredningsbestemmelserne fremgår:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
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…”
Nævnets afgørelse:
Fredningsnævnet godkendte i december 2017, at der må opføres en udestue på sommerhusejendommen, matr.nr. 4bz Ordrup by, Fårevejle.
Fredningsnævnet lovliggjorde ved samme afgørelse et udhus opført tæt ved sommerhuset. En forudsætning for denne lovliggørelse var, at en overdækning ved en garage og et udhus på 12 m2 i
forlængelse af samme garage blev fjernet.
Ejeren indsendte herefter i maj 2018 en ansøgning om tilladelse til at indrette et udhus, hvor der nu
er en overdækning mellem en garage og udhuset på de 12 m2. I anledning af denne ansøgning foretog fredningsnævnet en besigtigelse og kunne konstatere, at bygningerne omfattende garage, udhus
på 12 m2 og overdækningen mellem disse bygninger tydeligt var af ældre dato. Fredningsnævnet
tilkendegav ved besigtigelsen, at da hverken kommunen eller tidligere amtet har reageret på, at disse bygninger er opført uden fredningsnævnets tilladelse, kan passivitetsbetragtninger føre til, at de
nuværende bygninger ikke kan kræves nedrevet.
Når ejeren nu søger om tilladelse til at opføre en ny bygning bestående af en garage og et sammenbygget udhus på i alt 30 m2, må fredningsnævnet bemærke, at der allerede findes et godkendt udhus
på sommerhusejendommen, og at der ifølge fredningsbestemmelserne herudover alene bør godkendes en garage. Det er fredningsnævnets opfattelse, at en garage med en størrelse på 30 m2 ikke bør
godkendes.
Fredningsnævnet kan derfor ikke godkende, at der opføres en ny garage med udhus, som det der er
ansøgt om.
I behandlingen af sagen har deltaget nævnsmedlemmerne Rolf Dejløw og Torben Rahm.
På fredningsnævnets vegne
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Diana Nielsen, dn@tscherning.dk
Odsherred kommune, byggesagsteamet, byggesag@odsherred.dk
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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.

Side 6 af 6

Kopi

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Kaj Hakon Frederiksen
kahfr@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-055-2018
MST-511-00697

Deres j.nr. byggesag 9-4 LC/2
Den 3. oktober2018
Ved mail af 18. september 2018 har Odsherred Kommune på vegne ejerne Henrik Hofmann
Boyhus, Heidi Hofmann Boyhus og Merete Krabbe ansøgt om tilladelse til at opføre en tilbygning
til et sommerhus samt et nyt udhus på matr.nr. 4lc Ordrup by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 7,
Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har ved fremsendelse af ansøgningen oplyst, at det eksisterende sommerhus
er 50 m2, og at tilbygningen er på 24,7 m. Der nedrives et udhus på 10 m2, og ønskes opført et nyt
udhus på 11,44 m2. Sommerhusgrunden er på 797 m2 og ligger i område H2.
Ansøgerne har oplyst, at ønskes anvendt lodret bræddebeklædning, 21 mm profilbrædder, klasse 2,
som opføres på et træskelet og males sort som det eksisterende sommerhus. Vinduer er i træ og skal
males hvide RAL 9010. Taget skal udføres som sort tagpap med hældning. Et eksisterende skur på
det eksisterende sommerhus nedrives og ønskes erstattet med et nyt skur med lodret
bræddebeklædning, som males sort som det eksisterende sommerhus med hvidt vindue RAL 9010
og med tag af sort tagpap.
Danmarks Naturfredningsforening. Odsherred, har i mail af 24. september 2018 meddelt, at
foreningen ikke har indvendinger mod projektet.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 2. oktober 2018 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a.
fremgår:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om
teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en
dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
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Der søges om dispensation til opførelse af både tilbygning til sommerhuset og udhus samt
nedrivning af eksisterende udhus på matr.nr. 4lc Ordrup by, Fårevejle beliggende på adressen
Valmuevej 7 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs.
Fredningen af Ordrup Næs er inddelt i forskellige afdelinger. Matr.nr 4lc er beliggende i
afdeling H2.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
I punkt VII bestemmes:
”Ingen Bygning på nogen Del af ”Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden
Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i
Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til én
Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1, og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art”.
(…)
I øvrigt må der på arealerne ikke anbringes noget, som efter naturfredningsnævnets skøn kan
virke skæmmende, eller drives virksomhed, som ved støj eller ilde lugt kan genere de
omboende.”
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…”
Fredningsnævnets afgørelse.
Sommerhuset ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde. Opførelse af en tilbygning til et
sommerhus og et nyt udhus i stedet for et fjernet udhus, alt som angivet i ansøgningen, vil ikke
være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til et udhus som det ansøgte.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Henrik Boyhus, Heidi Boyhus, Merete Krabbe, heidioghenrik@boyhus.dk
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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Henriette Olsen
byggesag@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 74/2018
MST-511- 00806
Deres j.nr. byggesag 9-4 UF/1
Den 3. december2018
Ved mail af 21. november 2018 har Odsherred Kommune på vegne af Kalmargården a/s på vegne
ejeren Ole Møller Jensen ansøgt om at måtte opføre et nyt sommerhus 88 m2 idet der samtidig skal
nedrives et eksisterende sommerhus på 56 m2 på matr.nr. 4uf Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Degnekrogen 8, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har oplyst, at det nye sommerhus skal opføres i sort træ med sort tagpap samt
med hvide vinduer og døre. Kommunen vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse, inden en afgørelse kan træffes.
Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i mail af 26. november 2018 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har mod projektet.
Fredningsnævnet har anmodet om teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, som i mail af 29. november
2018 har udtalt:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et nyt sommerhus på 88 m² til erstatning for et eksisterende på 56 m² som agtes nedrevet. Opførelsen sker på en ejendom omfattet af fredningsdeklaration tinglyst 7. april 1943 vedrørende Næsgaarden. Ejendommen er beliggende i fredningens delområde H2.
…
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
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Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde. Opførelse af et nyt sommerhus, som det
i ansøgningen beskrevne, til at erstatte et eksisterende sommerhus, der nedrives, vil ikke være i strid
med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til et udhus som det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Ole Møller Jensen, jensen.olem@gmail.com, nkp@kalmar-huse.dk
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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Dennis Bak Rasmussen
byggesag@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 77/2018
MST-511- 00810
Deres j.nr. byggesag 9-4 AU/3
Den 10. december 2018
Ved mail af 22. november 2018 har Odsherred Kommune på vegne af Lilje-Huset A/S på vegne
ejerne Anders Buhl, Carl Kristen Buhl og Mikkel Cockburn Buhl ansøgt om at måtte opføre et nyt
sommerhus på 94 m2 med 19 m2 overdækket areal på matr.nr. 4au Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Valmuevej 35, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har oplyst, at det nye sommerhus skal opføres med vægbeklædning i sort træ
med sorte dobbelt-s cementtagsten, og med hvide vinduer. Stern og vindskeder males sorte, remme,
søjler og underbrædder males hvide. Kommunen vurderer, at projektet ikke strider mod formålet
med fredningen, og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse, inden en afgørelse
kan træffes.
På ejendommen er der i det sydvestlige hjørne et udhus på ca. 14 ,2 m2 med hvid træbeklædning og
fladt tag i pvc.
Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i mail af 26. november 2018 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har mod projektet.
Fredningsnævnet har anmodet om teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, som i mail af 7. december
2018 har udtalt:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
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KOPI

Der søges om dispensation til opførelse af sommerhus på matr.nr. 4 au, Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Valmuevej 35, 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs
Fredningen af Ordrup Næs er inddelt i forskellige afdelinger. Matr.nr 4au er beliggende i afdeling H1.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
VII.
Ingen bygning paa nogen del af ”Næsgaarden”s jorder maa opføres forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden
Kælder, hvis Loft ikke maa ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til én Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne
G., H1 og H2 maa der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
...
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning
af Natura 2000-områder eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. ...
…
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde. Opførelse af et sommerhus som det i
ansøgningen beskrevne vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til et udhus som det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Anders Buhl, hannibal@gmail.com; Carl Kristen Buhl, ckb@novonordisk.com, Mikkel Cockburn
Buhl, mikkel.c.buhl@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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Lone Holst Kristensen
byggesag@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 76/2018
MST-511-00809
Deres j.nr. byggesag 9-4 Cl/1
Den 12. december 2018
Ved mail af 22. november 2018 har Odsherred Kommune på vegne af EBK HUSE A/S på vegne
ejerne, Kirsten Amalie Bach Lausen og Svend Otto Jensen ansøgt om at måtte opføre et nyt sommerhus på 110 m2 heraf et indbygget udhus på 5 m2 på matr.nr. 4ci Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 14, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har oplyst, at det nye sommerhus skal vægge af sortmalet træ og sort listedækket paptag. Vinduesrammerne skal udvendigt være sorte. Et eksisterende sommerhus på 43 m2
med en overdækning på 20 m2 og et udhus på 7 m2 er nedrevet. Kommunen vurderer, at projektet
ikke strider mod fredningens formål, og at sagen ikke nødvendiggør en besigtigelse, inden der træffes afgørelse.
Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i mail af 26. november 2018 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har mod projektet.
Fredningsnævnet har anmodet om teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, som i mail af 10. december
2018 har udtalt:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et nyt sommerhus på matr.nr. 4 ci, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 14, 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs
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Fredningen af Ordrup Næs er inddelt i forskellige afdelinger. Matr.nr 4ci er beliggende i afdeling H2.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
VII.
Ingen Bygning paa nogen Del af ”Næsgaarden”s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette.
Uden nævnets specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke maa ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i
Tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een
Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt Arealerne G.,
H1 og H2 maa der ikke drives Erhvervsvirksomhed af noget Art.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde. Opførelse af et nyt sommerhus, som det
i ansøgningen beskrevne, til at erstatte et eksisterende sommerhus, der nedrives, vil ikke være i strid
med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til et udhus som det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Svend Otto Jensen, Kirsten Amalie Bach Laursen, Stubbæk Bygade 22, 6200 Åbenrå
EBK Huse A/S, mkr@ebk.dk
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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Christina Voss Pedersen
byggesag@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 73/2018
MST-511-00807
Deres j.nr. byggesag 9-8 CN/4
Den 19. december 2018
Ved mail af 21. november 2018 har Odsherred Kommune på vegne de nuværende ejere, Zickan
Kristensen og Jesper Kristensen ansøgt om lovliggørelse af 2 udhuse opført på matr.nr. 8cn Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Lang Agre 7, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Det ene udhus har lysegrå vægge og et tag med sort tagpap og lyse, gule tegl. Det andet udhus har
ubehandlede trævægge og et tag med rød-gule tegl.
Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i mail af 26. november 2018 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har mod en lovliggørelse af de to udhuse.
Den tidligere ejer, Hardy Thøgersen, har oplyst, at sommerhuset er opført i 1992, hvor formentlig
også det ene udhus er opført. Han købte ejendommen i 1996 og har til det oprindelige udhus lavet
en tilbygning til et brændeskur og senere har han bygget endnu et brændeskur. Han har lagt tegl på
taget af de bygninger, han har lavet. Han har ikke søgt om godkendelse af nogen af skurene.
Zickan Kristensen har oplyst, at hun og Jesper Kristensen vil være indforstået med, at begge skure
får samme slags tagbelægning.
Fredningsnævnet har anmodet om teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, som i mail af 10. december
2018 har udtalt:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til lovliggørelse af to opførte udhuse på matr.nr. 8cn Ordrup by,
Fårevejle beliggende Lang Agre 7, 4540 Fårevejle.
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Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs
Fredningen af Ordrup Næs er inddelt i forskellige afdelinger. Matr.nr 8cn er beliggende i afdeling E.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
VII.
Ingen Bygning paa nogen Del af ”Næsgaarden”s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden nævnets specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden
Kælder, hvis Loft ikke maa ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at
Gavlværelser i Tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver Grund kun anbringes eet
Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt Arealerne G., H1 og H2 maa der ikke drives Erhvervsvirksomhed af noget Art.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse
af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…
Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 19. december 2018.
Fredningsnævnets afgørelse.
En opførelse af et udhus med et tilbygget brændeskur og af et fritliggende brændeskur, som de i
denne sag omhandlede, vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil kan nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele en lovliggørende dispensation til de to omhandlede udhuse på betingelse af, at de får samme slags tagbelægning.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I behandlingen af sagen har medvirket det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og
det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Torben Rahn. Afgørelsen er truffet i enighed.
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På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet
med sagsnr. 19/06820.
Klik her for at se afgørelsen.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-53/2018
MST-511-00675

Deres j.nr. byggesag 9-4 PX/4

Den 27. december 2018
Ved mail af 10. september 2018 har Odsherred Kommune på vegne ejerne Leif og Ludmilla Kristensen søgt om tilladelse til at opføre et sommerhus med overdækninger, et gæstehus med en overdækning samt en carport med et udhus på matr.nr. 4xo Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næstoften
13, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har ved fremsendelse af ansøgningen bl.a. oplyst, at sommerhusgrunden ligger i område I 1, samt:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus, gæstehus samt
carport med udhus. Grunden er på 2772 m² og ubebygget. Udnyttelsesgrad: 7,57 %. Ny bebyggelse består af følgende:
• Sommerhus på 103 m² og overdækning på 30 m²
• Gæstehus på 32 m² og overdækning på 3 m²
• Carport på 20 m² og udhus på 18 m²
…

Materialer og farver:
Tag: Tagspån – ubehandlet (patinere til en grå nuance)
Ydervægge: Træbeklædning (ubehandlet)
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Af projektbeskrivelse af 17. december 2917 fra arkitekt Jan Henrik Jansen fremgår:
Grunden
Byggegrunden på Næstoften 13 er på 2.772 kvm og fremstår ubebygget. Grunden har ligget
hen igennem en lang årrække og der er i denne periode vokset et ”levende hegn” frem langs
vejskellet mod øst samt skellene mod nord og syd.
Offentligheden oplever derfor i dag grunden som et levende hegn/krat kun afbrudt af en smal
åbning der giver adgang til grunden. I vegetationsperioden lukker det levende hegn helt for
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indblik, om vinteren kan det skimtes hvad der ligger bagved. Grundens centrale del fremstår
som eng med spredte mindre træer, især hvidtjørn og ”vilde” frugttræer.
Grunden har således karakter af en ”hemmelig have” afskærmet af de levende hegn. Denne
karakter ønskes bevaret ved stedets kommende bebyggelse.
Disponering
Det levende hegn på grundens tre sider tænkes bevaret, så offentligheden der færdes på Næstoften fortsat vil opleve grunden som et levende hegn/krat fremfor en åben sommerhusgrund
med et fritstående sommerhus. Denne karakter synes at være i fin tråd med områdets naturpræg.
Den kommende adgang til grunden påtænkes flyttet lidt længere mod syd ved at den nuværende adgangsgivende åbning i det levende hegn plantes til med stedstypiske arter. Der åbnes
i stedet for en smal passage til en ny diskret carport og skur. Denne carport får aflang facon og
lavt fladt tag og vil kun markere sig mod vejen med sin gavl. Herfra vil der være adgang til
den ”hemmelige have” til fods langs med carport og skur.
Den påtænkte beboelse er opdelt i et sommerhus og et gæsteanneks, placeret med en sådan afstand mellem hinanden, at de visuelt fremstår som mindre selvstændige enheder fremfor et
(for) stort volumen. Sommerhus og gæsteanneks er udformet efter de samme principper og
skal fremstå i de samme materialer og overflader, for at skabe en naturlig sammenhørighed
mellem delene. På denne måde ønskes det sikret, at bygningerne underordner sig stedets skala, der er defineret af det levende hegn samt de mindre træer på den centrale eng.
Samtidig afspejler denne disposition ejernes ønsker og behov: Der er tale om et pensioneret
ægtepar som altovervejende kommer til at bruge sommerhuset alene. Det har derfor været et
ønske at sommerhuset skulle have nogle gode og visuelt enkle og markante rum uden at blive
for stort. Samtidig skulle det være muligt, lejlighedsvis at have børn og børnebørn på besøg.
Annekset er derfor disponeret med to små soverum samt bruser og toilet. Under hensyntagen
til nutidens isoleringsstandarder samt bindinger i kraft af den valgte udformning af bygningsvolumenerne, ligger anneksets størrelse på 32 kvm bruttoareal.
Konstruktion og overflader
Sommerhus og gæsteanneks tænkes udført af massive træelementer, både som indvendige og
udvendige vægge samt som tag. Træelementerne fremstilles af fem lag krydslimede nåletræsbrædder (deraf det engelske navn ”cross laminated timber”, kort ”clt”). De vægstore elementer bliver leveret færdigt forarbejdede fra fabrik og samles på stedet. Elementerne udgør samtidig de indvendige overflader.
Udenpå træelementerne anvendes trykfast isolering og en ventileret træbeklædning af ubehandlede træspån på både tag og facade. De sekundære bygningsdele i form af terrasseoverdækningerne med flade tage tænkes beklædt med trælister der behandles med klar olie, så de
bevarer deres naturlige glød og vil danne en fin kontrast til de patinerede træspån. Et sommerhus af to slags træ i en hemmelig have...
DISPENSATIONER
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Der er ansøgt om to dispensationer i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse via Byg
og Miljø portalen, afsnit ”Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er)”.
Ordlyden er gengivet derfra:
Der ønskes dispensation fra afsnit 7.2 i gældende lokalplan, idet taget ønskes udført med en
taghældning på 40 grader fremfor de tilladte 30 grader.
Der ønskes dispensation fra afsnit 6.3 i gældende lokalplan, idet stuegulv ønskes udført 30cm
over terræn, fremfor de tilladte 20cm.
Begrundelse vedrørende ønsket dispensation fra afsnit 7.2 i gældende lokalplan:
Tagene ønskes udført med en tagdækning af ubehandlede tagspån (træspån). Tagspån er et
ubehandlet miljøvenligt og co-2-neutralt tagdækningsmateriale af træ og vil patinere til en
smuk grå nuance, der vil falde diskret ind i stedets farvekanon, som bestemmes af træer og
buske. En tagdækning af tagspån bør af byggetekniske årsager udføres med en taghældning på
minimum 40 grader, i princippet svarende til et stråtag.
Sommerhuset er disponeret som en sammenstilling af tre mindre bygningskroppe med valmetag, så huset syner mindre end ved en udførelse som én bygningskrop og derved vil underordne sig stedets beplantning. Derudover vil tagenes valmeform syne mindre end et saddeltag.
Bebyggelsesprocenten andrager 4,9 (tilladt bebyggelsesprocent jf. gældende lokalplan er 10).
I kraft af sammenstillingen af mindre bygningskroppe andrager bygningernes højde til tagryg
selv ved den ønskede taghældning på 40 grader kun mellem 410 og 470cm over stuegulv og
maksimalt 500cm over terræn. Det vil sige at lokalplanens tilladte bygningshøjde overholdes.
Det ses at der i sammenlignelige sager med tagdækning af stråtag eller træ ligeledes er blevet
dispenseret fra den maksimalt tilladte taghældning på 30 grader. Der henvises eksempelvis til
Hyrehøjvej 28 (ståtag med 45 graders taghældning) og Hyrehøjvej 27 (tagdækning af træbrædder med 43 graders taghældning)
Begrundelse vedrørende ønsket dispensation fra afsnit 6.3 i gældende lokalplan:
Hele byggegrunden ligger på skrånende terræn. Den gennemsnitlige terrænkote ved husets
udvendige hjørner er jævnfør landinspektørens nivellement opgjort til 24.98. Gennemsnitskoten dækker over et spænd fra 24.48 til 25.36 det vil sige en højdeforskel på hele 88cm.
Terrænreguleringen ønskes begrænset til et minimum for at undgå et unaturligt udseende på
det jævnt skrånende terræn. Da stuegulvet ikke ønskes placeret under terræn, samt af hensyn
til den påtænkte trækonstruktion, ønskes stuegulvet placeret i kote 25.28, dvs. 30cm over
gennemsnitskoten ved husets udvendige hjørner.
Facaderne gives en højde på maksimalt 250cm målt fra stuegulv til tagfod og dermed lavere
end den tilladte "etagehøjde" på 260cm målt fra stuegulv til overkant spærfod. Dette betyder
at den tilladte facadehøjde til trods af den ønskede kote af stuegulvet overholdes.

Side 3 af 12

Dispensation fra deklaration nr. 75 af d. 07.04.1943 punkt VII og deklaration nr. 4053 af
16.02.1973 afsnit 1
Under punkt VII af deklaration nr. 75 hedder det at ”der må på hver grund kun anbringes eet
beboelseshus til én familie med udhuse og garage”.
Under afsnit 1 af deklaration nr. 4053 hedder det at ”…må kun opføres eet beboelseshus i en
etage samt udhus og garage.”
Begrundelse vedrørende ønsket dispensation fra ovenstående:
Som det fremgår af projektbeskrivelsen ovenfor, ønskes beboelsen i det aktuelle projekt opdelt i et sommerhus og et tilhørende gæsteanneks, tilsammen beregnet til én familie. Baggrunden er et ønske om at underordne bygningerne stedets skala, der er defineret af det levende hegn samt de mindre træer på grundens centrale eng. Derudover er ønsket begrundet i bygherrernes familiære situation, se projektbeskrivelse ovenfor.
Annekset indeholder ikke køkken eller lignende og udgør således ikke nogen selvstændig bolig. Sommerhus og anneks har tilsammen en størrelse på 104+32=136 kvm, svarende til en
bebyggelsesprocent på 4,9. Den tilladte bebyggelsesprocent på 10 ville tillade et beboelsesareal på 277 kvm.
På grund af vegetationen på grunden med det levende hegn mod vejen, vil offentligheden ikke
kunne se huset i vegetationsperioden. Om vinteren vil man kunne skimte sommerhuset, men
ikke annekset, idet det er rykket længere tilbage fra vejskellet.
Det menes således, at det ansøgte projekt med beboelse opdelt i sommerhus på 104 kvm og
gæsteanneks på 32 kvm ikke stiller offentligheden ringere end ved at samlet sommerhus på
mellem 136 og 277 kvm. Tværtimod menes at det ansøgte projekt tager udgangspunkt i grundens og områdets specifikke karakter og understøtter denne på en egnet måde.
Den gældende lokalplan nr. 6 for området af april 1980 formulerer i afsnit 6.2 ”På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt beboelse… Kommunalbestyrelsen
kan dog tillade, at der i delområderne A1 og A2 for hver ejendom ud over den nævnte beboelse opføres en gæstehytte eller lignende, når den ikke har et bebygget areal på mere end 25
kvm, når den ikke indeholder køkken eller lignende og ikke gøres til genstand for særskilt udlejning.”
Lokalplanen der er af nyere dato end begge deklarationer, åbner således mulighed for opførelse af en gæstehytte/gæsteanneks.
En gennemgang af området viser tydeligt, at der findes en lang række ejendomme der råder
over et anneks. Beliggenhedsplanen der indgår blandt tegningerne indsendt med ansøgningen
om byggetilladelse viser matriklerne omkring Næstoften 13 samt deres sommerhuse, annekser, garager og udhuse.
En gennemgang af BBR for matriklerne omkring Næstoften 13 viser eksempelvis registrerede
annekser på følgende adresser:
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Næstoften 6: Anneks fra 1985
Næstoften 24: Anneks fra 2006
Røglevej 3: Anneks fra 2002
De nævnte eksempler ligger indenfor det område hvor både deklaration 75 og deklaration
4053 er gældende.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 23. august 2018 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår:
…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et sommerhus på 104 m² med overdækket terrasse
på 34 m², et anneks på 32 m² og en garage/skur på 42 m² på en ejendom omfattet af fredningen af Næsgården, godkendt af fredningsnævnet den 6. april 1943 og tinglyst 7. april 1943.
Ejendommen er beliggende i fredningens delområde I1.
Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at der på hver grund kun må anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…
På følgende skråfoto ses den ubebyggede grund, Næstoften 13.
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 13. september 2018 udtalt:
Tak for tilsendte materiale vedr. nybyggeri af sommerhus på Næstoften 13.
DN odsherred er betænkelig ved en dispensation fra fredningsbestemmelsens begrænsning i
antal af bygninger som ansøgt. Det er foreningens opfattelse, at naturindholdet i de fredede
matrikler er bedst tjent ved, at bygningsmassen er så sammenhængende som muligt, således at
den ubebyggede andel af mattriklerne ikke opsplittes.
Foreningen mener ikke, at argumentationen omkring eksisterende annexer i området er gyldig, da der kan være mange andre forhold der har gjort sig gældende for andre matrikler. Specielt i forbindelse med et samlet nybyggeri på en matrikel mener vi at det må være muligt at
løse opgaven inden for rammerne af fredningsbestemmelserne, og opfordrer derfor til en besigtigelse med henblik på at at mulighederne for at samle bebyggelse undersøges nærmere.
Leif Kristensen har i en mail af 21. september 2018 anført:
Iflg. Lokalplan 6 af 1981 er det muligt at bygge et selvstændigt gæsteanneks på vor grund.
Jf. vedføjet svar fra Erhvervsstyrelsen, overruller Lokalplan 6 Deklaration af 1973´s bestemmelse om opførelse af eet beboelseshus.
Vi har ikke søgt om dispensation fra: ”fredningsbestemmelsens begrænsning i antal bygninger”, som Nora Tams anfører i sit svar til Fredningsnævnet. Bestemmelsen er ikke gældende
for vort grundstykke, og der er derfor ikke behov for at besigtige grunden mhp. at samle beboelseshusene, som Nora Tams opfordrer til i sin mail.
Af kommunens indstilling til ansøgningen fremgår: ”Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden afgørelse træffes.”
Leif Kristensen har stillet følgende spørgsmål til Erhvervsstyrelsen:
Til rette vedkommende
Manglende aflysning af en bestemmelse og arbejdsdeling mellem kommune og grundejerforening.
Jeg har d.d. talt med Annemette Dyrmose. Hun har bedt mig sende mine spørgsmål til denne
mailadresse.
På vor sommerhusgrund er der tinglyst 2 modstridende bestemmelser:
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En deklaration fra 1973, hvor 80 grunde blev udstykket. Heri er der indeholdt en bestemmelse
om, at der ”kun må opføres eet beboelseshus på hver af parcellerne”.
En lokalplan fra 1981, der dækker ca. 300 ejendomme, herunder de 80 grunde. Heri er der indeholdt en bestemmelse, at der må opføres et anneks på hver af parcellerne (gælder alle 300
parceller).
Iflg. kommunen burde bestemmelsen i deklaration af 1973 være blevet aflyst i 1981, hvor lokalplanen trådte i kraft. Det blev den ikke. Fejlen blev først opdaget sept. 2017, da vi søgte
om byggetilladelse. Siden er tiden brugt til organisatoriske forviklinger.
Spørgsmål
1. Er det lokalplanens bestemmelse eller deklarationens bestemmelse, der er gældende på
vores grund i dag?
2. Er der en skarp arbejdsdeling således, at grundejerforeningens bestyrelse behandler dispensationsansøgninger vedr. deklarationer og kommunalbestyrelsen behandler dispensationsansøgninger vedrørende lokalplaner eller er der overlap i sagsbehandlingen?
Erhvervsstyrelsen har i en mail af 6. august 2018 svaret:
Kære Leif Kristensen
Du har skrevet til erhvervsstyrelsen med spørgsmål om forståelsen af deklarationer og lokalplan på din ejendom.
Reglerne om bortfald ad deklarationer ved vedtagelse af lokalplaner står i planlovens § 15 og
§ 18. Når en kommune vedtager en lokalplan kan kommunen fastsætte bestemmelser om ophør af servitutter og deklarationer jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 20, hvis en opretholdelse vil
være i strid med lokalplanens formål. Hvis en servitut eller deklaration er uforenelig med en
lokalplan bortfalder den automatisk. Forudsætningen for begge dele er dog at der er tale om
en planlægningsmæssig relevant eller deklaration.
Erhvervsstyrelsen kan ikke tage stilling til konkrete sager, men alene vejlede om loven. Du
kan henvende dig til kommunen og spørge omkring status af den deklaration du spørger om.
Hvis du søger om en tilladelse og ikke er enig i kommunens fortolkning af bestemmelserne
kan du klage til Planklagenævnet efter reglerne herom.
Det er alene kommunen, der kan træffe afgørelser om dispensation fra en lokalplan. Håndhævelse af deklarationen er afhængig af deklarationens indhold, og hvem, der er påtaleberettiget.
Odsherred Kommune har i mail af 3. oktober 2018 om Leif Kristensens mail af 21. september 2018
udtalt:
Odsherred Kommune har modtaget jeres anmodning om udtalelse vedrørende Næstoften 13,
4540 Fårevejle, matr. Nr. 4xo Ordrup By, Fårevejle.
Vi har den 26. september 2018 modtaget bilag fra Miljøstyrelsen, Dansk Naturfredningsforening (DN), ejer Leif Kristensen samt Erhvervsstyrelsen Lise Marie Buhl.
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Odsherred Kommune vurderer umiddelbart at Lokalplanen nr. 6 ”Ordrup Næs”, § 6 bestemmelser om ”Bebyggelsens omfang og beliggenhed, beplantning m.m.” er gældende.
Det vurderes at med lokalplanens bestemmelser er taget stilling til gæstehuse i området ved
præcisering af størrelse og indhold. Deklarationens bestemmelser har været kendt ved udfærdigelse af lokalplan. Det er et planmæssigt forhold at etablere gæstehuse jf. Planlovens § 39.
Dermed vurderes det at deklarationen ved vedtagelse af lokalplanen automatisk er ophævet.
Odsherred Kommune fastholder tidligere udtalelse af 10. september 2018 vedrørende bebyggelse og vurderer fortsat at det ikke er i strid med fredningen.
Dragsholm Kommune ansøgte i 1978 om dispensation for fredningsbestemmelserne fra 1943.
Kommunen fremsendte bl.a. et forslag til en lokalplan nr. 6 for Ordrup Næs. Kommunen ansøgte
bl.a. om nedsættelse af den mindste grundstørrelse og om ophævelse af bestemmelsen om, at fredningsnævnet skal godkende bygningstegninger.
Fredningsnævnet godkendte i en afgørelse af 20. marts 1979 en udstykningsplan for område E på
nærmere betingelser, herunder at gæstehytter kun kan tillades uden for område E. Fredningsnævnet
ville ikke godkende, at bygningstegninger og beliggenhedsplan ikke skulle godkendes før bebyggelse eller om- eller tilbygning foretages.
Af lokalplan 6, pkt. 1.3, fremgår, at fredningsnævnet har afsagt en kendelse af 20. marts 1979, hvilken kendelse blev anket til overfredningsnævnet, og at overfredningsnævnet kom med en tilkendegivelse i et brev af 7. november 1979. Det fremgår ikke, hvad indholdet af denne tilkendegivelse
var.
Der er på ejendommen, matr.nr. 4xo Ordrup by, Fårevejle, tinglyst følgende servitutter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7. april 1943: Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv (fredningsbestemmelserne)
6. december 1955: Servitut om forsynings- og afløbsledninger
29. januar 1973: Dok. om vandforsyning
16. februar 1973: Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv
28. februar 1973: Dok. om fællesareal
28. februar 1973: Dok. om forbud mod yderligere udstykninger
19. januar 1981: Lokalplan

Lokalplan 6 for Ordrup Næs er vedtaget den 5. maj 1980 og har i punkt 6.2 følgende bestemmelse:
På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt beboelse, som ikke må
have et bebygget areal på mindre end 40 m2.
Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at der i delområderne A1 og A2 for hver ejendom ud
over den nævnte beboelse opføres en gæstehytte eller lignende, når den ikke har et bebygget
areal på mere end 25 m2, når den ikke indeholder køkken eller lignende og ikke gøres til genstand for særskilt udlejning
Fredningsnævnet har indhentet en ny udtalelse af 18. oktober 2018 fra Miljøstyrelsen om forholdet
mellem fredningsbestemmelserne og lokalplanen:
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I forbindelse med fredningsnævnets behandling af en sag på en ejendom har ejeren rettet henvendelse til nævnet med spørgsmål vedrørende deklarationer tinglyst på ejendommen. Der
henvises i henvendelsen til en deklaration af 1973 vedrørende udstykning af 80 grunde og til
en lokalplan fra 1981.
Fredningsnævnet er impliceret i sagen, da ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af
6. april 1943 vedrørende Ordrup Næs. Der er søgt om dispensation til opførelse af et sommerhus på 104 m² med overdækket terrasse på 34 m², et anneks på 32 m² og en garage/skur på
42 m² på en ejendom omfattet af fredningen af Næsgården, godkendt af fredningsnævnet den
6. april 1943 og tinglyst 7. april 1943. Ejendommen er beliggende i fredningens delområde I1.
Miljøstyrelsen har udtalt sig til fredningsnævnet den 18. september 2018.
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at ejers henvendelse gælder deklarationer, som er fredningsnævnets uvedkommende, og at henvendelsen ikke stiller spørgsmålstegn ved fredningsdeklarationen fra 1943.
I øvrigt bemærker styrelsen, at ejer har rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen, som i en mail
bl. a. har oplyst, at servitutter og deklarationer, der er uforenelige med en lokalplan, automatisk bortfalder under forudsætning, at der er tale om planlægningsmæssige relevante servitutter og deklarationer. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at fredningsdeklaration en fra 1943 ikke kan betragtes som en sådan deklaration.
Ansøgerne har den 2. november 2018 hertil udtalt:
Vi kvitterer for Miljøstyrelsens vurdering /mail dat. 18.09.2018/, at vort projekt ”ikke vil
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter elle yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV”, og at sagen er fuldt oplyst af kommunen.
Det er kommunen og ikke Fredningsnævnet, der vurderer, om der skal søges om dispensation
fra en fredningsbestemmelse. Det fremgår af websiden fredningsnaevn.dk /ansøgning om dispensation/.
Odsherred kommune vurderer i den forbindelse: ”at projektet ikke strider mod formålet med
fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse
kan træffes.”
Det kan kommunen, fordi lokalplan 6 er en revideret udgave af store dele af deklarationen af
1943. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Overfredningsnævnets kendelse af
7. november 1979. Overfredningsnævnet har dermed afgjort, at lokalplan 6’s bestemmelser
overruller tilsvarende bestemmelser i deklarationen af 1943.
Bestemmelsen i lokalplan 6, afsnit B, punkt 6.2 om, at der må opføres et gæsteanneks på visse
betingelser medfører, at bestemmelsen i deklarationen af 1943 om, at der kun må opføres et
beboelseshus pr. grundstykke, blev sat ud af kraft d. 15. januar 1981, da lokalplan 6 trådte i
kraft. Miljøstyrelsens og Danmarks Naturfredningsforeningens bemærkninger om gæsteanneks på vor grund kan derfor ikke bruges i vores sag, da de tager udgangspunkt i en forældet
bestemmelse om, at der kun må opføres et beboelseshus på hver grund.
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Grundlaget for Fredningsnævnets afgørelse er dermed, at projektet opfylder habitatdirektivets
krav og det ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgerne har i et brev af 12. november 2018 yderligere bemærket:
Næstoften 13, 4540 Fårevejle
Tak for mail af 5. november d.å. med kopi af Miljøstyrelsens mail af samme dato, hvortil vi
har følgende kommentarer:
Miljøstyrelsen har valgt nogle bestemmelser fra lokalplan 6, som gengives i deres fulde ordlyd. På grundlag heraf fastslår styrelsen, at Fredningsnævnet skal vurdere hele bebyggelsen i
forhold til deklarationen af 1943.
Styrelsen har udeladt pkt. 7, hvoraf det fremgår, at det ikke er alt vedr. bebyggelsen, Fredningsnævnet skal vurdere, men kun bebyggelsens ydre fremtræden.
Miljøstyrelsen forbigår også, at ”Odsherred kommune vurderer at projektet ikke strider mod
formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden
en afgørelse træffes.” (mail af 18. sept. d.å.) og at det er kommunen og ikke Fredningsnævnet,
der kan træffe en sådan afgørelse jf. fredningsnaevn.dk, og at vort projekt dermed opfylder alle krav i deklarationen af 1943.
Miljøstyrelsens mail er derfor ikke relevant for vor byggesag, hvorfor vi udelader at kommentere Miljøstyrelsens øvrige fejlbehæftede citater og påstande.
Vi gør gældende, at Overfredningsnævnet ved kendelse af 7. nov. 1979 har foretaget de nødvendige dispensationer fra deklarationen af 1943 således, at lokalplan 6 overruller tilsvarende
bestemmelser i deklarationen af 1943 (se lokalplan 6, side 2 og Miljøstyrelsens mail af 5. nov.
2018 pkt. 1.3 og 1.4).
Kommunens indstilling til Fredningsnævnet er givet i overensstemmelse med fredningsnaevn.dk (se ovenfor), hvorefter vort projekt opfylder kravene i deklarationen af 1943.
Iflg. Miljøstyrelsen strider vort projekt ikke mod plante- og dyreliv – Habitatdirektivets bilag
IV.
Vi finder med disse 2 tilkendegivelser fra henholdsvis kommunen og Miljøstyrelsen, at vor
byggesag er fuldt oplyst for Fredningsnævnet og klar til en positiv afgørelse.
Med venlig hilsen
Ludmila og Leif Kristensen
PS. Miljøstyrelsens sidste mail af 5. nov. 2018 er ikke et seriøst indlæg i vor byggesag. Det er
uacceptabelt, at styrelsen giver et sådant svar i et retssamfund. Vi forventer, at Fredningsnæv-
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net ikke indhenter yderligere bistand fra Miljøstyrelsen i vor byggesag; det vil udsætte afgørelsen unødigt.
Vi har bemærket, at Miljøstyrelsens mail af 5. nov. 2018 er sendt direkte til Svend Erik Hansen, derfor ønsker vi oplyst, hvilken rolle Svend Erik Hansen spiller i vor sag, og om han får
vore kommentarer tilsendt.
Fredningsnævnet har den 19. december 2018 besigtiget den omhandlede sommerhusgrund.
Fredningsnævnets afgørelse.
Odsherred Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri forudsætter en godkendelse fra fredningsnævnet, jf. fredningsbestemmelserne fra 1943.
En lokalplan kan efter planloven tilsidesætte / ophæve servitutter som har en planmæssig relevans.
En lokalplan kan ikke tilsidesætte eller ophæve bestemmelser fastsat ved en fredningsafgørelse.
I denne sag har fredningsnævnet, som oplyst af Miljøstyrelsen, den 6. april 1943 godkendt fredningsbestemmelser med bl.a. følgende indhold:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
Eventuel Indhegning af de til Almenhedens Afbenyttelse udlagte Stier må kun foretages efter
Aftale med Nævnet.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
Svinehold er ikke tilladt, undtagen for så vidt Landbrugsejendommen angår.
Af Hensyn til den almindelige Sikkerhed må der ikke på Ejendommen drives Jagt eller overhovedet anvendes Skydevåben.
…
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VIII.
Med Hensyn til Udstykningen gælder følgende Bestemmelser
…
5. Den ikke fredede Del af Areal D, samt Arealerne E, I1, I2, K, L, M N, O og P må kun udstykkes i Grunde på mindst 1/2 Td. Land.
Dog kan der af disse Arealer sælges mindre Parceller til de nuværende Lodsejere langs Kysten til Sammenlægning med disses Ejendomme, således at den herefter sammenlagte Ejendom ikke senere må udstykkes.
…
Tilsvarende Bestemmelse gælder for Udlejning af Arealet.
De nævnte bestemmelser gælder forud for bestemmelser i en lokalplan. Bestemmelserne kan alene
ændres ved en ny fredningssag. Fredningsnævnet kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 50
meddele dispensationer fra fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet har anvendt de nævnte fredningsbestemmelser, således at bygninger på en grund
så vidt muligt skal holdes samlet og anbringes på en måde, som tillader, at man kan se områdets
terrænformer og natur, samt således at der i mindst muligt omfang sker indgreb i terrænet.
I det ansøgte byggeprojekt er beboelseshus, gæstehus og carport med et større udhus placeret i større afstand fra hinanden, uden at grundens terræn nødvendiggør en spredt placering af bygningerne.
Ansøgerne synes til dels at have valgt denne placering for at bevare bevoksningen, herunder nogle
ældre træer.
Det er fredningsnævnets vurdering, at bygningerne i byggeprojektet ikke med hensyn til arkitektur,
udseende, materialer eller farver er i strid med fredningsbestemmelserne, men fredningsnævnet finder, at den ønskede, spredte placering af bygningerne vil være i strid med hensigten med fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet kan derfor ikke godkende det ansøgte projekt
I afgørelsen, der er truffet i enighed, har deltaget det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf
Dejløw og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Torben Rahm.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Flemming Andersen
byggesag@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ 71/2018
MST-511- 00808

Deres j.nr. byggesag 9-4 VR/3
Den 2. januar 2019
Ved mail af 20. november 2018 har Odsherred Kommune på vegne ejerne Hans Ditlev Mortensen,
Finn Mortensen, Maibritt Magdalene P. Mortensen og Mie Mette Mortensen ansøgt om at måtte
opføre en dobbelt carport med et udhus på 48,9 m2 på matr.nr. 4vr Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Røglevej 1, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har oplyst, at ejendommen er beliggende i område I 1. Kommunen vurderer,
at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og at sagen ikke nødvendiggør
Fredningsnævnets besigtigelse, inden en afgørelse kan træffes.
Det fremgår, at carport og udhus opføres i træ og taget med sorte IBF tagsten. Alle materialer skal
være i sort.
Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i mail af 26. november 2018 meddelt, at
foreningen ingen indvendinger har mod projektet.
Fredningsnævnet har anmodet om teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, som i mail af 14. december
2018 har udtalt:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om
teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en
dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation opførelse af carport/udhus på matr.nr. 4vr Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Røglevej 1, 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs.
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Fredningen af Ordrup Næs er inddelt i forskellige afdelinger. Matr.nr. 4vr er beliggende i
afdeling I1
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
VII.
Ingen Bygning paa nogen Del af ”Næsgaarden”s Jorder maa opføres, forinden
Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
...
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
...
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område, og at det
ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …
…
Fredningsnævnet har set den omhandlede ejendom.
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen ligger i et fuldt udbygget sommerhusområde. Opførelse af en dobbelt garage med et
udhus, som det i ansøgningen beskrevne, og med en placering som beskrevet i ansøgningen, vil ikke
være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil kan nævnets i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele
dispensation til det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I afgørelsen, der er truffet i enighed, har deltaget det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf
Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Torben Rahm.
På fredningsnævnets vegne.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Kopi til:
Finn Mortensen, Maibritt Mortensen, Hans Ditlevsen, Mie Mortensen, hans.ditlevsen@hessel.dk
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,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Torben Rahm, Sandskredsvej 3, Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
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Odsherred Kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Byggesagsteamet
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Hanne Pode Pedersen
byggesag@odsherred.dk

FN-VSJ-003-2019
MST- 511-00900
Byggesag 9-4 CU/3
Den 13. marts 2019
Med mail af 10. januar 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Dorte og Torben Tvermosegaard, ansøgt om godkendelse af opførelse af et nyt sommerhus med et bruttoetageareal på 137,7
m2 på matr.nr. 4cu Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næsvej 23, Ordrup, 4540 Fårevejle. Sommerhuset skal erstatte et eksisterende sommerhus, som nedrives.
Af ansøgningen fremgår i øvrigt:
Bygningen opføres i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets
bestemmelser.
Byggeriet overholder byggeretten i BR18 kap. 8 §170 + §178 + §179 + §182 + §183 for
sommerhuse i sommerhusområder.
BR18 § 489: Konstruktionsklasse 1 (KK1) / middel konsekvensklasse (CC2)
BR18 § 493: Brandklasse 1 (BK1) / §86: Risikoklasse 1 / §85: Anvendelseskategori 4 Zonestatus: Sommerhusområde.
Lokalplan nr. 6 er gældende for ejendommen (delkopi vedlagt).
Der er tinglyst 2 servitutter eller deklarationer på ejendommen
Niveauplanet er fastlagt til kote: 7.69 DVR 90/Relativ kote.
Huset opvarmes primært med luft til luft-varmepumpe som suppleres el-opvarmning.
Projektet kræver godkendelse fra Fredningsnævnet.
Følgende kan oplyses:
...
Ifølge forslag til tillæg nr. 4 pkt. g) må bygningshøjden ikke overstige 4 m.
På det ansøgte sommerhus er bygningshøjden over niveauplan 4,5 m.
På naboejendommen Næsvej 24, har Odsherred kommune den 14-12-1989 givet byggetilladelse til opførelse af sommerhus. Tilladelsen er givet på vilkår af, at den totale højde ikke
overstiger 5 m.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har meddelt, at foreningen ingen bemærkninger har
til ansøgningen.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 31. januar 2019 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et nyt sommerhus på 137,7 m² til erstatning for et
eksisterende på 85 m², der nedrives. Det fremgår endvidere af ansøgningsmaterialet, at et udhus nedrives, og at et anneks på 15 m² bibeholdes.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningsdeklaration for ”Næsgaarden”, tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen er beliggende i deklarationens delområde D.
Det fremgår bl. a. deklarationen, at der på hver grund kun må anbringes et beboelseshus til en
familie med udhuse og en garage.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med
skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn §
11, stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig jpg-fil).

PÅ følgende luftfoto er ejendommen vist med grøn cirkel.
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. ...
Af fredningsbestemmelsernes punkt VII fremgår bl.a.:
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
Eventuel Indhegning af de til Almenhedens Afbenyttelse udlagte Stier må kun foretages efter
Aftale med Nævnet.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
…”
Nævnets afgørelse:
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Den ansøgte godkendelse af et nyt sommerhus til erstatning for et eksisterende sommerhus, som
nedrives, er ikke i strid med formålet med fredningsbestemmelserne eller de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele sin godkendelse af det ansøgte.
I behandlingen af sagen har deltaget nævnsmedlemmerne Rolf Dejløw og Torben Rahm.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
På fredningsnævnets vegne
Mogens Pedersen
Suppleant for formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Marianne Foglmann
byggesag@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-023/2019
Den 1. maj 2019
Med mail af 25. marts 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Nicholas Schunck, ansøgt
om tilladelse til at opføre en tilbygning og en overdækket terrasse til et sommerhus på matr.nr. 4eo
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højdevej 6, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune oplyser bl.a.:
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Ejendommen er i forvejen, jf. BBR, bebygget med et sommerhus på 60 m2, et udhus på 15 m2,
samt en garage på 15 m2. Der ønskes opført en tilbygning på ca. 75 m2 samt en overdækket
terrasse på ca. 8 m2.
Der er oplyst følgende med hensyn til farver:
Udvendige beklædning; sort
Betontagsten; sort
Vindskeder og stern; sort
Udhæng; sort
Døre og vinduer; hvid
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
Af fredningsbestemmelsernes punkt VII fremgår bl.a.:
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Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
…”
Nævnets afgørelse:
Den planlagte sammenbygning af det eksisterende hus og tilbygningen har ikke forekommet Fredningsnævnet at være en arkitektonisk velvalgt løsning. Da det ansøgte byggeri imidlertid ikke er i
strid med fredningens formål, og da det ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for
arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, ligesom det ansøgte ikke
kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til
loven, i alle livsstadier, giver Fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til det ansøgte byggeri.
I behandlingen har deltaget suppleanten for formanden, dommer Mogens Pedersen, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Sara
Lynge Ravn.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.
På Fredningsnævnets vegne
Mogens Pedersen
Suppleant for formanden
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94

Att. Flemming Andersen
fla@odsherred.fk

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-043-2019
Deres j.nr.
byggesagsnr 9-4 AB/1

Den 27. maj 2019
Vedr. opførelse af tilbygning på matr.nr. 4ab Ordrup By, Fårevejle.
Odsherred Kommune har ved mail af 13. maj 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Vestsjælland.
Det hedder i henvendelsen:
”…
Ejendommen matr. nr. 4 ab, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Cikorievej 32, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af opførelse af tilbygning til
sommerhus. Tilbygningen ønskes udført ved at inddrage eksisterende overdækkede terrasse til
beboelse.
Følgende kan oplyses:
Deklaration/Fredningskendelse nr:
Ejendommen er omfattet af deklaration af 7. april 1943 område H1.
Ejerforhold:
Rune Peter Mortensen
…
Ansøger:
Rune Peter Mortensen
….
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen
ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Ejendommen er i forvejen, jf. BBR, bebygget med et sommerhus på 38 m2, en overdækket terrasse
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på 21,3 m2 og et udhus på 15 m2.
Der ønskes opført en tilbygning på 21,3 m2, dette gøres ved at inddrage den eksisterende
overdækkede terrasse.
Der er oplyst følgende med hensyn til farver:
Udvendige beklædning; sort træbeklædning
Tagpap, sort
Vindskeder og stern; sort
Døre og vinduer; hvid
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi
meddeler tilladelse.
…
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…”
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Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 6. april 1943, og ejendommen ligger i
delområde H1.
Af fredningsbestemmelserne fremgår:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s
Bygningstegninger med angivelse af udvendige
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.

Jorder må opføres,
Farver har været

forinden
forelagt

Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i
Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een
Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de
omboende.
…”
Fredningsnævnets afgørelse:
Opførelse af en tilbygning som den ansøgte til et sommerhus i et fuldt udbygget sommerhusområde
vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne for området eller med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til den ansøgte opførsel af en tilbygning på
21,3 m² i form af inddragelse af en allerede eksisterende overdækket terrasse.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Marianne Foglmann
mf@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-015-2019
Den 17. juni 2019
Med mail af 27. februar 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Dorthe Kirkegaard Petersen og Finn Buch Petersen, ansøgt om lovliggørelse af en overdækket terrasse på ca. 18 m2 på
matr.nr. 4nu Ordrup By, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 15, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune oplyser, at ejendommen ligger i område H2. Ejendommen er bebygget med et
sommerhus på 55 m2, et udhus på 14 m2 og en carport på 14 m2. Kommunen oplyser endvidere
bl.a.:
”...
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørelse af opført overdækket terrasse.
Tidligere ejer har påsat træbeklædning på sommerhuset samt renoveret ekst. carport på ejendommen.
...
Kommunens indstilling til ansøgningen: Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
...
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
…”
Ejendommen var indtil 1. december 2018 ejet af Karina Skovbo Harpsø, som i en byggeansøgning
af 15. november 2018 har oplyst, at hun og hendes mand har overdækket en terrasse som tilføjelse
til en eksisterende carport, der er genetableret. Den overdækkede terrasse er etableret i forlængelse
af sommerhusets ene gavl (over indgangsdør) mod S/SV. Der findes i forvejen stenbelægning på
området. Hun har supplerende oplyst, at hun og hendes mand overtog sommerhuset i februar 2015
og samme efterår besluttede, at sommerhuset, der er bygget i hvide gasbetonsten, skulle isoleres
udvendigt og beklædes med træ, ligesom der blev isat nye vinduer og en varmepumpe. I den forbindelse var det nødvendigt at nedrive den gamle carport, som havde råd i træ og huller i taget. I foråret 2016 blev carporten genetableret på samme sted og med samme materialer (træstolper og tag i
hårdt plast). De valgte at fortsætte carporten "rundt om hjørnet" på husets gavl, så der blev udvidet
med en overdækning, hvor indgangsdøren til sommerhuset ligger. Det skete med samme valg af

Side 1 af 3

KOPI

materialer. Husets nye træbeklædning er sort, og carport og overdækning er også malet sort. Huset
udhæng og nye vinduer er hvide. Huset og de øvrige bygninger fremstår nu i klassisk sort/hvid
sommerhusstil på samme måde som flere af nabohusene. Udvidelsen af overdækningen måler 2,3
*6,3 m = 19,6 kvm. I redegørelsen indgår nogle billeder af forholdene før og efter nedrivning og
genetablering.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har meddelt, at foreningen ingen indvendinger har
mod det ansøgte.
Af fredningsbestemmelsernes punkt VII fremgår bl.a.:
”…
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
...
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
…”
2 medlemmer af fredningsnævnet har den 24. maj 2019 foretaget en besigtigelse på stedet.
Nævnets afgørelse:
Efter oplysningerne om nedrivning og genetablering af en carport og udvidelse med en overdækning af en terrasse og efter den skete besigtigelse finder fredningsnævnet, at en lovliggørelse af den
skete udvidelse med en overdækning ikke strider mod fredningens formål og heller ikke mod de i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold.
Fredningsnævnet giver derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, en lovliggørende dispensation til den skete udvidelse.
I behandlingen har deltaget formanden, det af miljø- og fødevareministeren udpegede medlem Rolf
Dejløw og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Sara Lynge Ravn.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.

Side 3 af 3

KOPI

Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Att. Flemming Andersen
fla@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-055-2019

MST-511-01211

Deres sagsnr. 9-8 BO/3
Den 12. august 2019

Ved mail af 24. juni 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Niels Morten Ejrnæs, Bodil
Ejrnæs og Thorkild Bastholm, anmodet fredningsnævnet om at give dispensation til opsætning af
solceller på taget af en eksisterende bygning på matr.nr. 8bo Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Krogvej 5, Ordrup, 4540 Fårevejle
Af ansøgningen fremgår, at der oplægges to bånd på 1,0 x 8,35 m. Solcellerne monteres med en
hældning i forhold til taget på 15 grader. Solcellernes højeste punkt over tagfladen bliver 34 cm.
Solcellerne er sorte og antirefleksbehandlede for at undgå genskin.
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og at sagen
ikke nødvendiggør fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes. Da byggeriet efter
kommunens opfattelse overholder byggelovens og planlovens bestemmelser, er kommunen sindet at
tillade byggeriet.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 25. juli 2019 meddelt, at foreningen
ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 6. august 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
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Der søges om dispensation til opsætning af solceller på matr.nr. 8 bo, Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Krogvej 5, 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs
Fredningen af Ordrup Næs er inddelt i forskellige afdelinger. Matr.nr 8 bo er beliggende i afdeling L.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
VII
Ingen Bygning paa nogen Del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
..
Uden Nævnets, specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end l Etage foruden
Kælder, hvis Loft ikke maa, ligge mere end l m over det omgivende Terræn, dog at
gavlværelser i Tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver Grund kun anbringes eet
Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
(…)
I øvrigt maa der paa Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets
Skøn kan virke skæmmende,
(…)
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11,
stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil).
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Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.
…”
Nævnets afgørelse:
Opsætning af solceller på taget af en bygning i et fuldt udbygget sommerhusområde er ikke i strid
med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte
forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil kan nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til den ansøgte opsætning af solceller.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Benjamin Dyre
byggesag@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-013-2019
MST- 511-00938
Den 19.august 2019
Med mail af 12. februar 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Kim Jensen, ansøgt om
tilladelse til at opføre et udhus på 13 m2 i forlængelse af et sommerhus på matr.nr. 8ca Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Lang Agre 24, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune oplyser bl.a.:
...
Byggeriet findes indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring et fredet fortidsminde.
Byggeriet kræver derfor kommunens dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 stk. 1
inden det kan udføres. Kommunen vil sideløbende med behandlingen i Fredningsnævnet
behandle sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Byggeriet kræver ikke byggetilladelse jf. de nye regler i bygningsreglementet for småhuse
mv.
Kommunen finder ikke at byggeriet strider mod lokalplanen for området.
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Kommunen vurderer endvidere at det ansøgte ikke strider mod hensynet til beskyttelsen af
fortidsmindets omgivelser.
...
Der er BBR-registreret sommerhus på 116 m2 og en overdækning på 12 m2 på adressen.
Matriklen er på 1266 m2.
Ansøger har oplyst at udhuset bliver på 13 m2. Taget bliver tagpap ligesom det øvrige
sommerhus. Ydervægge opføres af træbeklædning, der bliver malet gult som huset (eller
sort). Vinduer og døre bliver hvide.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har meddelt, at foreningen ingen indvendinger har
mod det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 20. februar 2019 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a.
fremgår:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om
teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en
dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et udhus på 13 m² som en tilbygning til et
eksisterende sommerhus omfattet af fredningsdeklarationen for ”Næsgaarden” – godkendt af
fredningsnævnet den 6. april 1943 og tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen er beliggende i
deklarationens delområde E.
Det fremgår af deklarationen, at ingen bygninger på Næsgaardens jorder må opføres uden
forudgående godkendelse fra fredningsnævnet.
Det fremgår endvidere, at uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end
en etage foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende terræn,
dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes et
beboelseshus til en familie med udhuse og en garage.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
....
På nedenstående luftfoto (skråfoto) er sommerhuset markeret ed grøn ring.
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...
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Af fredningsbestemmelsernes punkt VII fremgår bl.a.:
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres,
Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været
Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.

forinden
forelagt

Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i
Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een
Familie med Udhuse og en Garage.
…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
Eventuel Indhegning af de til Almenhedens Afbenyttelse udlagte Stier må kun foretages efter
Aftale med Nævnet.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de
omboende.
…”
Nævnets afgørelse:
Den ansøgte lovliggørelse af et udhus og et drivhus er ikke i strid med formålet med
fredningsbestemmelserne eller de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele sin
lovliggørende godkendelse af det ansøgte.
I behandlingen af sagen har deltaget nævnsmedlemmerne Rolf Dejløw.
På fredningsnævnets vegne
Mogens Pedersen
Suppleant for formanden
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ-73-2019
MST-511-01350
Den 9. oktober 2019

Ved mail af 15. august 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Malte Hauberg Holgaard
anmodet fredningsnævnet om at give dispensation til at opføre et nyt sommerhus på 117 m2 på
matr.nr. 4fæ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 23, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har oplyst, at et eksisterende sommerhus skal nedrives, og at grunden ligger i
område H. Ydervægge skal være træbeklædning i sort, vinduer og døre skal være sorte og taget med
sort tagpap. Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen,
og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes. Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser, er kommunen sindet
at tillade byggeriet.
Der er fremsendt bl.a. følgende situationsplan og tegninger:
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 28. august 2019 meddelt, at foreningen
ikke har bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 1. oktober 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mailanmodet om en udtalelse.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som skal alene ses som teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation at opføre et nyt sommerhus på matr.nr. 4fæ Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Følfodsvej 23, 4540 Fårevejle
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs. Det ansøgte er beliggende i områder H1.
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Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
(…)
Ingen Bygning paa nogen Del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette.
Uden Nævnets, specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end l Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke maa ligge mere end l m. over det omgivende Terræn, dog at gavlværelser i
tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver grund kun anbringes eet Beboelseshus til een
Familie med Udhuse og en Garage.
(…)
I øvrigt maa der paa Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn
kan virke skæmmende,
(…)
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11,
stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil).

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
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Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...”
Nævnets afgørelse:
Der er ansøgt om godkendelse af, at et eksisterende sommerhus nedrives og erstattes med et nyt,
større sommerhus. Opførelse af et nyt sommerhus som det i ansøgningen beskrevne inde i et fuldt
udbygget sommerhusområde er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til opførelse af den ansøgte tilbygning.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573 Højby Sj.
Att. happe@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-048-2019
MST-511-01198
Byggesag 9-4 IN/1
Den 25. september 2019
Med mail af 21. maj 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Dorthe Susanne Larsen og
Rasmus Rasmussen, ansøgt om godkendelse af opførelse af et sommerhus på matr.nr. 4in Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 24, Ordrup, 4540 Fårevejle.
I ansøgningen oplyses bl.a.:
...
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på ovennævnte
adresse. Sommerhuset har et boligareal på 109 m2 samt et overdækket areal på 12 m2 og det
fremgår af situationsplanen, at der ligger en eksisterende bygning hen over naboskel til Døvnældevej 26. Det fremgår yderligere af situationsplanen, at de to grunde vil blive lagt sammen
og grundene er registreret med samme ejer i Odsherred kommunes Bygnings og Bolig Register (BBR).
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ifølge aftale med Odsherred kommunes Naturteam, skal teamet ikke høres inden sagen sendes
til Fredningsnævnet.
...
Såfremt der foreligger dokumentation for sammenlægningen af de to nabogrunde, er kommunen sindet at tillade byggeriet. Kommunen vurderer, at byggeriet i øvrigt overholder byggelovens samt planlovens bestemmelser og anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
Det fremgår af byggeansøgningen, at der ønskes opført et nyt Jeppesen sommerhus, bebygget areal
127 m2. Om farver oplyses, at ydervægge skal være sorte, at der skal være sorte tagsten, og at vinduer, døre stern og vindskeder samt udhængsbrædder skal være hvide.
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Odsherred Kommune har i en mail af 17. juni 2019 oplyst, at der ikke er registeret bygninger på
Døvnældevej 24, medens der på Døvnældevej 26 er registreret et sommerhus på 35 m2, et gæstehus
på 14 m2 samt et udhus på 17 m2.
Odsherred Kommune har i mail af 19. juni 2019 yderligere oplyst:
Jf. sagsnr.: 306-2019-1691 godkendte Odsherred Kommune i januar 2019 sammenlægningen
af matr.nr. 4im og 4in begge Ordrup by, Fårevejle, hvorefter der vil ske følgende ændringer:
Der foretages korttilpasning sådan at matr.nr. 4in sammenlægges med og inddrages under
matr.nr. 4im Ordrup By, Fårevejle. Arealet er nyberegnet til 1.601 m2.
Grundsammenlægningen er sendt til Geodatastyrelsen til godkendelse; men er endnu ikke slået igennem i BBR. Her står ejendommene stadig som 2 selvstændige enheder ...
...
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 22. juni 2019 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet.
Miljøstyrelsen har i mail af 16. juli 2019 udtalt:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens §33 stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et sommerhus på 109 m2 samt et overdækket areal
på 12 m2 på adressen Døvnældevej 24, 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom, der omfatter to vejnumre (Døvnældevej 24 og 26), beliggende på én matrikel 4 im, Ordrup By, Fårevejle, som vist nedenfor (Ortofoto forår 2019).

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration for ”Næsgården” tinglyst den 7. april 1943,
og er beliggende i deklarationens delområde H1.
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Det fremgår bl.a. af deklarationen, at arealer i delområde H1 kan udstykkes i mindre parceller
på minimum 2000 kv. alen, og at der på hver grund kun må anbringes et beboelseshus til en
familie med udhuse og en garage.
Det fremgår desuden af deklarationen, at ”Ingen bygning på nogen del af Næsgårdens jorder
må opføres, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt
naturfredningsnævnet og er godkendt af dette”.
På nedenstående kort er placeringen af det ansøgte vist med en rød prik. Fredet areal er vist
med skravering.
Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn §11 stk. 1
(kortet vedhæftes også som selvstændig jpg-fil).
...

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...
Nævnets afgørelse:
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Nævnet vurderer, at det ansøgte byggeri, som sker i et fuldt udbygget sommerhusområde, ikke er
strid med fredningsbestemmelserne, og heller ikke med de i Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, og
stk. 3, nævnte forhold.
Fredningsnævnet giver derfor i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det
ansøgte byggeri.
I behandlingen har deltaget suppleanten for formanden, dommer Mogens Pedersen, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Sara
Lynge Ravn.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.
På Fredningsnævnets vegne
Mogens Persen
Suppleant for formanden
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Flemming Andersen
byggesag@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-010-2019
MST- 511-00959
Den 8. oktober 2019
Med mail af 12. februar 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Suzanne Nanette Bjørn
Madsen, ansøgt om tilladelse til at opføre en tilbygning til et sommerhus på matr.nr. 4rm Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 7, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune oplyser bl.a.:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
...
Byggeriet udføres med sort paptag, sortmalede trævægge, hvide vindskeder og hvide vinduer.
Da byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
Odsherred Kommune har supplerende oplyst, at sommerhuset ligger i område H1. Det eksisterende
sommerhus er på 88 m2 med en overdækket terrasse på 14 m2. Der er på ejendommen tillige et eksisterende gæstehus på 33 m2. De eksisterende bygninger har samme farver som tilbygningen.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 26. februar 2019 meddelt, at de ingen indvendinger har mod det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 28. februar 2019 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a.
fremgår:
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
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Der søges om dispensation til udvidelse af et eksisterende sommerhus på 88 m² med 54,6 m².
Sommerhuset er beliggende inden for fredningen af Næsgaarden fra 1943.Ejendommen er beliggende i fredningens delområde I2
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorden må opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder,
hvis loft ikke må, ligge mere end 1 m over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus
til een familie med udhuse og en garage.
[Kort visende husets placering medtages ikke her]
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. ...
...
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen og har anmodet Odsherred Kommune om en supplerende udtalelse om bygningerne på ejendommen. Kommunen har den 7. maj 2019 oplyst:
Vedr. opførelse af tilbygning til sommerhus, på ejendommen Næsgårdsvej 7, 4540 Fårevejle,
matr.nr. 4rm Ordrup By, Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget brev af 11. marts 2019, vedr. ovennævnte sag.
Af brevet fremgik det, at sagen ikke kunne færdigbehandles før der forelå svar på de i brevet
stillede spørgsmål.
For så vidt angår spørgsmålet omkring dispensation til opførelse af et anneks på ejendommen
kan det oplyses, at Fredningsnævnet d. 11. januar 2017 har truffet afgørelse i sagen. Sagen har
jeres sags nr. FN-VSJ 102/2016. Afgørelsen er vedhæftet.
Den opførte carport kan godt være opført uden Odsherred Kommunes viden. Bygningsreglementet åbner mulighed for, at man uden byggetilladelse kan opføre sekundært byggeri på op
til i alt 50 m2 på ejendommen. Med sekundært byggeri menes: Carporte, udhuse, garager
overdækninger o. lign. Det er dog en forudsætning at byggeriet opføres i henhold til reglerne i
bygningsreglementet.
I sådanne tilfælde skal ejer/bygherre selv tage kontakt til Fredningsnævnet, inden byggeriet
opføres. Såfremt kommunen får viden om påtænkt byggeri, uanset størrelse, vil kommunen
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gøre opmærksom på at det kræver Fredningsnævnets godkendelse. Den opførte carport har
Odsherred Kommune ikke haft kendskab til.
Nævnets afgørelse:
Den ansøgte udvidelse af et eksisterende sommerhus er ikke i strid med formålet med fredningsbestemmelserne eller ned de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele sin godkendelse af den ansøgte udvidelse af sommerhuset.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.
Fredningsnævnet bemærker, at det påhviler Odsherred Kommune som tilsynsmyndighed efter naturbeskyttelsesloven at foranledige, at den i kommunens brev nævnte carport lovliggøres.
I behandlingen af sagen har deltaget nævnsmedlemmerne Rolf Dejløw og Sara Lynge Ravn samt
suppleanten for formanden, dommer Mogens Pedersen.
På fredningsnævnets vegne
Mogens Pedersen
Suppleant for formanden
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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KOPI

Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Hanne Pode Pedersen
happe@odsherred.dk

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ-058-2019
MST-511-01299
Den 23. oktober 2019
Ved mail af 17. juli 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Sune Steffen Hansen og Toke
Steffen Hansen, anmodet fredningsnævnet om at godkende, at en overdækket terrasse på matr.nr.
4vl Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næskrogen 11, Ordrup, 4540 Fårevejle, inddrages til udestue.
Odsherred Kommune oplyser, at der på ejendommen i 1943 er tinglyst fredningsbestemmelser og i
1973 en lokalplan. Sidstnævnte foreskriver, at der ”kun må anvendes nye materialer” og ”alle udvendige flader skal holdes i dæmpede eller mørke farver, der passer ind i naturen”. Kommunen
vurderer, at projektet ikke strider mod fredningsbestemmelserne og oplyser:
Der anbringes vinduer mellem de eksisterende bærende søjler på den overdækkede terrasse,
under samme tag som selve sommerhuset.
Farven på de nye vinduer er ren hvid, Ral 9010 og det eksisterende sommerhus fremstår som
naturtræ, jf. vedhæftede foto.
Sommerhuset er registreret i BBR med et boligareal på 63 m2 og den overdækkede terrasse,
der nu inddrages til udestue, er 15 m2. Dette areal er ikke registreret i BBR; men tagarealet
har ikke ændret sig siden kommunens 1. flyfoto i 1980. (Sommerhuset er opført 1976).
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 25. juli 2019 meddelt, at foreningen
ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 16. oktober 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
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Der ansøges om tilladelse til at omdanne en overdækket terrasse til udestue. Terrassens samlede areal udgør ca. 14,5 m2. Det ansøgte er etableres på en ejendom omfattet af fredningsdeklaration vedr. Næsgaarden tinglyst den 7. april 1943. Den pågældende ejendom er beliggende i fredningens delområde P. Generelt gælder for det fredede område, at der på hver ejendom
kun må anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage.
På nedenstående kort er den omtrentlige placering af det ansøgte vist med rød prik. Fredet
areal er vist med skravering. Kortet kan evt. benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for
fredningsnævn §11, stk. 1 (kortet er vedhæftet).

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke er omfattet af Natura 2000.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
Fredningsnævnets afgørelse:
Inddragelse af en overdækket terrasse til udestue som angivet i ansøgningen i et fuldt udbygget
sommerhusområde er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til den ansøgte inddragelse af en overdækket terrasse til udestue.
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Henriette Ege Olsen
hengh@odsherred.dk

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ-69/2019
MST-511-01333
Den 28. oktober 2019

Ved en mail af 13. august 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Helle Elisabeth Bajer
Bengtsen og Per Michael Bengtsen, anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der nedrives et
eksisterende sommerhus og opføres et nyt sommerhus med et bruttoetageareal på 98 m2 *) på
matr.nr. 4mf Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnebjergvej 21, Ordrup, 4540 Fårevejle
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og såfremt
byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser, er kommunen sindet at tillade byggeriet. Det oplyses, at det nye Kalmar hus skal have sorte vægge med profilbrædder, og at
døre og vinduer skal være hvide. Taget skal have betontagsten
.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 31. august 2019 meddelt, at foreningen
ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 14. oktober 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et nyt sommerhus på ca. 82 m2 som erstatning for
et eksisterende sommerhus, der nedrives.
Den pågældende ejendom er omfattet af fredningsdeklaration for ”Næsgården”, tinglyst den 7.
april 1943. Ejendommen er beliggende i deklarationens delområde H.
Det fremgår bl.a. af deklarationen, at der på hver grund kun må anbringes et beboelseshus til
en familie med udhuse og en garage.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.

På nedenstående kort er placeringen af det ansøgte vist med en rød prik. Fredet areal er vist
med skravering.
Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn §11 stk.1
(kortet er vedhæftet).

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. ...
...
Nævnets afgørelse:
Opførelse af et nyt sommerhus som det ansøgte til erstatning af et eksisterende sommerhus, som
nedrives, i et fuldt udbygget sommerhusområde er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til den ansøgte opførelse af et nyt
sommerhus som angivet i ansøgningen.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Mogens Pedersen
supplerende formand
*) Nævnet berigtiger, at der er ansøgt om og godkendt opførelse af et sommerhus med et bruttoetageareal på 98 m2 og ikke på ca. 82 m2.
Mogens Pedersen
supplerende formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-75/2019
MST-511-00675
Den 21. oktober 2019
Ved mail af 29. august 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Thorkild Bo, anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der opføres et udhus på 12 m2 med en integreret overdækning på 3
m2 på matr.nr. 4yp Ordrup by, Fårevejle, beliggende Røglevej 14, Ordrup, 4540 Fårevejle
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og såfremt
byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser, er kommunen sindet at tillade byggeriet. Det oplyses, at udhuset skal have trævægge i en brun farve, og at døre og vinduer
skal være sorte. Taget skal være med sort tagpap.
Tegning af det planlagte udhus:

På grunden forefindes allerede sommerhus på 68 m² med overdækning på 17 m² samt carport på 27
m², heraf udhus på 12 m².
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 10. september 2019 meddelt, at foreningen ikke har indvendinger imod det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 15. oktober 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et skur på 12 m² på en ejendom omfattet af fredningen af Næsgården, godkendt af fredningsnævnet den 6. april 1943 og tinglyst 7. april 1943.
Ejendommen er beliggende i fredningens delområde I1.
Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at der på hver grund kun må anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage, og at ingen bygning på nogen del af
"Næsgaarden"s jorder må opføres, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige
farver har været forelagt fredningsnævnet og er godkendt af dette.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med blå firkant. Fredet areal er vist med
skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn §
11, stk. 1.
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Det ansøgte berører ikke et Natura 2000 område, og vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af et udhus som det ansøgte i et fuldt udbygget sommerhusområde er ikke i strid med
fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til den ansøgte opførelse af et nyt udhus
som angivet i ansøgningen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Jan Fischer Rasmussen
jafra@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tl f. 20 60 23 94
ves ts jaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-085-2019
MST-511-01433
Den 13. november 2019

Ved mail af 8. oktober 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Lene Marie Andersen, anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der opføres en carport på matr.nr. 4hf Ordrup by, Fårevejle, beliggende Cikorievej 29, Ordrup, 4540 Fårevejle
Odsherred Kommune oplyser:
Odsherred Kommune har vurderet, at det ansøgte kan udføres uden byggetilladelse, men blot
skal overholde bygningsreglementet. (BR18 § 5).
Ejendommen er omfattet af fredning jf. deklaration nr. 75, tinglyst den 7. april 1943:
…
Ifølge deklarationen kræver byggeriet Fredningsnævnets godkendelse.
…
Naurteamet i Odsherred Kommune vurderer, at opsætning af carporten i dette i øvrigt fuldt
udbyggede sommerhusområde ikke strider mod frednings formål. Vi vurderer desuden, at sagen kan afgøres uden en besigtigelse fra Fredningsnævnet.
Ansøgeren har oplyst:
Redegørelse:
Opførelse af ny fabriksfremstillet carport indenfor 5 meter byggelinje på grunden mod naboskel Ordrup Strandvej 11 og Vejskel Ordrup Strandvej.
Grundmål iflg. varebeskrivelse: 352 cm x 605 cm
Haderup enkelt carport med spidstag i tagstensprofil, sort stålpladetag som øvrige bygninger
på grunden
Stolper monteres på sokkelsten
Græsarmering fra indkørsel til carport samt fliser i carport
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har oplyst, at man ikke har indvendinger imod det
ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 9. november 2019 fra Miljøstyrelsen:
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”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens §33, stk.4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der ansøges om tilladelse til opsætning af en carport på ejendommen matr.nr. 4 hf, Ordrup
by, Fårevejle omfattet af fredningsdeklaration vedr. Næsgaarden tinglyst den 7. april 1943.
Den pågældende ejendom er beliggende i fredningens delområde H. Generelt gælder for det
fredede område, at der på hver ejendom kun må anbringes et beboelseshus til en familie med
udhuse og en garage.
På nedenstående kort er den pågældende matrikel markeret med rødt. Fredet areal er vist med
skravering. Kortet kan evt. benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn §11,
stk. 1 (kortet er vedhæftet).

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke er omfattet af Natura 2000.
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Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...”
Fredningsnævnets afgørelse:
Opførelse af en carport som den ansøgte i et fuldt udbygget sommerhusområde er ikke i strid med
fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til den ansøgte opførelse af en carport som
angivet i ansøgningen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Naturteamet
Center for Miljø og Trafik
Nyvej 22
4573 Højby Sj
Att.: Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-077-2019
MST-511-01402
Den 9. december 2019
Ved mail af 17. september 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Dorte Tvermosegaard
og Torben Johannes Tvermosegaard, anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der udlægges
ca. 20 m3 jord i en lunke på matr.nr. 4cu Ordrup, Fårevejle, beliggende Næsvej 23, Ordrup, 4540
Fårevejle
Kommunen oplyser:
Odsherred Kommune har været i dialog med ejer af ejendommen til ejerne af Næsvej 23, matrikel 4cu Ordrup By, Fårevejle, om at udlægge en større mængde overskudsjord fra nybyggeri på grunden. Dialogen har resulteret i, at ejer ønsker at udlægge af op til 20 m3 jord i en lunke på grunden.
Kommunen har oplyst ejer, at kommunen finder det skæmmende at ændre terrænet ved at udjævne terrænet som ønsket. Kommunen vurderer, at det oprindelige landskab med dets former
herunder den lavning, der findes på ejers grund, skæmmes af at udlægge jord og derved udjævne terrænet.
Kommunen finder derfor ønsket i strid med deklarationens afsnit VII, der bl.a. indeholder
sætningen:
I øvrigt maa der paa Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets
Skøn kan virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan
genere de omboende.
Ejerne har bl.a. oplyst:
”Vi vil gerne bede om at få tilladelse/ dispensation til at udlægge max. 20m3 overskudsjord
fra byggeriet i den lunke der er på nedre del af grunden. Tak, fordi du vil anføre det på den
tegning du medsender til Fredningsnævnet. Jeg har forstået at du ved tidligere lejlighed selv
har set stedet og der refereres i øvrigt til flere tidligere mails tilbage fra foråret sommeren
2019-se bl.a mail fra 26.6.
Vi har nu 4 små børnebørn under 3 år, som vi glæder os til skal opleve Ordrup Næs. Hvis vi
ikke får dispensation, er vi bange for at børnene let kan falde fra den nye terrasse og ned mod
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eksisterende lunke-derfor vil vi gerne have noget af overskudsjorden lagt i den eksisterende
lunke. Yderligere overskudsjord end de max.20m3, vil blive bortkørt fra grunden.
Vi er så glade for at have købt Næsvej 23 tilbage. Mine bedsteforældre købte grunden og
byggede eksisterende hus i 1961. Siden har mine forældre bl.a ejet stedet og både vi og vores
børn holder meget af området. Vi mener på ingen måde at det vil skæmme at udlægge noget
overskudsjord ud i lunken på egen grund-vi håber meget at Fredningsnævnet vil give dispensation.”
…
Ejer har i situationsplanen, der indgår i ansøgningsmaterialet til byggeansøgning, som Fredningsnævnet har godkendt jf. journalnummer FN-VSJ-003-2019, markeret placering af overskudsjord. Kommunen har overstreget teksten med gul streg for at fremhæve placeringen.

Foto fra kommunens besigtigelse af arealet d. 21. juni 2019:
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Odsherred Kommune anmoder på baggrund af ovenstående redegørelse om, at Fredningsnævnet træffer afgørelse om dispensation til ejers ønske om at udlægge op til 20 m3 jord som
ansøgt.
Det fremgår af en medsendt mailkorrespondance fra juni 2019, at ejeren ønskede at udlægge overskudsjord. Kommunens Naturteam foretog en besigtigelse og fandt, at grunden ikke er et væsentligt
rastested for bilag IV-arter, men kommunen fandt at udlægning af den ønskede mængde jord er
skæmmende, da det ændrer områdets naturlige terræn. Hertil svarede ejeren bl.a.:
... vi har jo ikke planer om at alle de ca. 80 m3 overskudsjord skal lægges ud i fordybningen
på grunden... der skal kun lægges den del af jorden, som gør at grunden følger det naturlige
terræn og bliver lidt mere børnevenlig uden den mindre fordybning midt på grunden. Der er
altså kun tale om en udjævning ift den øvrige del af grundens nuveau og vi forventer slet ikke
at det vil kræve så meget jord - resten af overskudsjorden vil blive kørt væk af EBK som anført. Vil det være i orden, at vi lægger noget af jorden ud, så det blot udjævner hullet og iøvrigt følger grundens naturlige terræn, uden at vi skal begynde på ansøgning til Fredningsnævnet? Det er nu 6 uger siden vi sendte vores forespørgsel til jer og vil være meget kede af,
hvis vi skal igennem en yderligere behandlingstid hos Fredningsnævnet, når vi slet ikke har
planer om at lægge alle de 80m3 overskudsjord ned i hullet-det vil jo betyde at der kommer en
høj vold midt på grunden, hvilket du kan have ret i ville ændre grundens naturlige terræn og
det har jo aldrig har været meningen.
Vi vil bede jer om at revurdere jeres afgørelse, da vi mener, at der er tale om en misforståelse
af vores forespørgsel.
Odsherred Kommune har i en mail af 22. oktober 2019 tilføjet:
Hej Dorte (Og fredningsnævnet for Vestsjælland)
Vi talte sammen i dag om jeres byggeri og heraf nødvendige gravearbejde, der nu igangsættes
på ejendommen.
Jeg lovede at sende dig, med kopi til Fredningsnævnet, der har modtaget vores henvendelse d.
21. september 2019, oplysning om, at kommunen ikke har noget at indvende imod, at I lægger
overskudsjord fra byggeriet i en midlertidig bunke på grunden. Og at bunken godt kan placeres i den lunke du har anmodet om at bruge permanent til placering af overskudsjord. Kommunen vil dog påpege, at det efter kommunens vurdering kræver Fredningsnævnets dispensation, såfremt bunken skal forblive på grunden efter byggearbejdet er afsluttet.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i en mail af 1. oktober 2019 udtalt, at foreningen
er enige i, at der ikke bør gives tilladelse til at skaffe sig af med overskudsjord som ønsket.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 15. oktober 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens §33, stk.4.
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Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der ansøges om tilladelse til at udlægge op til 20 m3 overskudsjord fra byggeri på ejendommen matr.nr. 4cu, Ordrup By, Fårevejle. Overskudsjorden planlægges at udlægges i en lunke
på grunden. Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration for Næsgaarden, tinglyst den 7.
april 1943. Ejendommen er beliggende i deklarationen delområde D.
Det fremgår bl.a. af deklarationen, at der ”…på arealerne ikke må anbringes noget, som efter
Naturfredningsnævnets Skøn kan virke skæmmende...”
På nedenstående kort er den omtrentlige placering af det ansøgte vist med rød prik. Fredet
areal er vist med skravering. Kortet kan evt. benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for
fredningsnævn §11, stk. 1 (kortet er vedhæftet).

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke er omfattet af Natura 2000. Det skal bemærkes,
at det ikke fremgår af ansøgningen, om kommunen har forholdt sig til det ansøgtes evt. påvirkning af bilag IV-arter.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
Hvis fredningsnævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står
Miljøstyrelsen selvfølgelig til rådighed.
Miljøstyrelsen forventer ikke at deltage.
...”
Nævnets afgørelse:
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Fredningsnævnet er enig med Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i, at det
vil virke skæmmende at opfylde lunken på grunden, og at en sådan opfyldning og udjævning af
terrænet vil være i strid med fredningsbestemmelserne.
Under hensyn hertil kan fredningsnævnet ikke i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddele dispensation til den ansøgte opfyldning af en lunke på grunden
I sagens behandling har medvirket suppleanten for nævnets formand, dommer Mogens Pedersen,
det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det af Odsherred Kommune udpegede
medlem Peter Bomholt.

Mogens Pedersen
Supplerende formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Lone Holst Kristensen
lhk@odsherred.dk

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ-59-2019
MST-511-01300
Den 28. august 2019

Ved en mail af 19. juli 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Anne Hartmann anmodet
fredningsnævnet om at give dispensation til at opføre en tilbygning på 30 m2 på matr.nr. 4as Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 101, Ordrup, 4540 Fårevejle
Odsherred Kommune oplyser bl.a.:
”…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Materiale- og farvevalg på bygningens udvendige bygningsdele:
Tag: sort tagpap
Ydervæg: sort træbeklædning
Vindskeder, vinduer og døre: hvide
Det er stuen, som tilbygges med 30 m2.
Det vurderes, at byggeriet overholder byggelovens og planlovens bestemmelser, så kommunen har til hensigt at tillade det ansøgte byggeri og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets
afgørelse af sagen.
…

…”
I byggeansøgningen oplyses, at en eksisterende stue på 25 m2 skal nedrives.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 25. juli 2019 meddelt, at foreningen
ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 6. august 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mailanmodet om en udtalelse.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som skal alene ses som teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af en tilbygning på 30 m² til et eksisterende sommerhus beliggende Næsgårdsvej 101, Fårevejle. Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration
for ”Næsgaarden”, der er godkendt af fredningsnævnet den 6. april 1943 og tinglyst den 7.
april 1943.
Det fremgår af deklarationen, at ingen bygninger på Næsgaardens jorder må opføres uden
forudgående godkendelse fra fredningsnævnet. Det fremgår endvidere, at uden nævnets speci-
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elle tilladelse må ingen bygning have mere end en etage foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og
der må på hver grund kun anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage.
På kortet er den omtrentlige placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist
med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. Kortet vedhæftes også som selvstændig png-fil.

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Det ansøgte vil heller ikke påvirke noget Natura 2000-område.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...”
Nævnets afgørelse:
Opførelse af en tilbygning som den ansøgte inde i et fuldt udbygget sommerhusområde er ikke i
strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3
nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til opførelse af den ansøgte tilbygning.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-VSJ-027-2018.
Klik her for at se afgørelsen.

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

28. august 2019
Sagsnr. 18/08551
Klagenr. 1002037

MILJØ- OG
FØDEVAREKLAGENÆVNET

Toldboden 2
8800 Viborg

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om opførelse af en
garage og et udhus inden for fredningen af Ordrup Næs i Odsherred
Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3 (fredningsdispensation).
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Vestsjællands afgørelse af 12. september 2018 om afslag på dispensation til at
opføre en garage med indbygget udhus på matr. nr. 4bz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 29, Ordrup, 4540 Fårevejle, i Odsherred
Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om
Miljø- og Fødevareklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.

2

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

3

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og

Fødevareklagenævnet mv.

Tlf.
72 40 56 00
CVR-nr. 37795526
EAN-nr. 5798000026070
nh@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 10. oktober 2018 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved advokat.
Klager har navnlig anført, at der bør meddeles dispensation, idet det ansøgte byggeri ikke er i strid med fredningsdeklarationen, og idet der er
tale om erstatningsbyggeri.
Klager har herudover anført, at fredningsnævnets afgørelse er i strid med
den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning.
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.5.
2. Sagens oplysninger
2.1 Ejendommen/området
Ejendommen ligger i fuldt udbygget sommerhusområde ved Ordrup
Strand, der ligger ud til Sejerø Bugt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration fra 1943, der dækker
et større område ved Ordrup Næs og Ordrup Strand, herunder hele det
pågældende sommerhusområde.4
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at der i det fredede
område ikke må opføres bygninger uden fredningsnævnets godkendelse
af ”Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver”, og at der på
hver grund kun må anbringes ”eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.”
Ejendommen er bebygget med et sommerhus, der ifølge det oplyste er
opført omkring 1958. Sommerhuset har ifølge oplysninger fra BBR en
størrelse på i alt 56 m². Hertil kommer en nyere udestue på ca. 18m², der
er opført i tilknytning til sommerhuset samt et mindre udhus på 8,5 m²,
der ligger vest for sommerhuset.
Øst for sommerhuset ud mod Følfodsvej findes et byggeri på i alt 36 m²,
bestående af en carport på 18m², et udhus på 12 m² samt endnu et udhus
på 6 m², der ligger mellem carporten og udhuset på 12 m2. Byggeriet
fremstår som en sammenhængende bygning på 3 m x 12 m.
Carporten og udhuset på 12 m² er registreret i BBR. Ingen af bygningerne, der ligger ud til Følfodsvej, er imidlertid godkendt af fredningsnævnet
i henhold til fredningen.
2.2 Sagens forhistorie
Fredningsnævnet for Vestsjælland meddelte den 27. november 2017 dispensation fra fredningen til at opføre udestuen på ca. 18 m² samt lovlig4

Deklaration godkendt den 6. april 1943 af Naturfredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.
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gørende dispensation til at beholde udhuset på 8,5 m² vest for sommerhuset. Udhuset skulle ifølge oplysninger fra den tidligere sag anvendes til
overnatning for gæster, idet der ikke var plads i selve sommerhuset.
Fredningsnævnet bemærkede i forbindelse med afgørelsen desuden følgende omkring den øvrige bebyggelse på ejendommen:
”Fredningsnævnet noterer sig, at ejeren ikke har ansøgt om lovliggørelse
af en overdækning ved den eksisterende carport eller af et udhus på 12
m², som er opført i forlængelse af carporten.”

Det fremgår herudover af fredningsnævnets afgørelse af 27. november
2017, at Odsherred Kommune i forbindelse med sagen blandt andet oplyste, at både udhuset på 8,5 m² samt udhuset på 12 m² i forlængelse af carporten var opført uden bygningsmyndighedens og fredningsnævnets godkendelse.
2.3 Det ansøgte
Klager har den 27. maj 2018 med supplerende materiale af 28. juni 2018
og 2. juli 2018 ansøgt om dispensation fra fredningen til at opføre en garage med indbygget udhus på i alt 30 m² på arealet ud mod Følfodsvej.
Det ansøgte byggeri ønskes opført som erstatning for de eksisterende,
ikke lovliggjorte, bygninger på i alt 36 m².
Bygningen vil ifølge ansøgningsmaterialet blive 10 m lang, 3 m bred og
få en højde på 2,5 m. Bygningen vil blive opført i træ med tag af tagpap.
Bygningens 10 m lange facade mod Følfodsvej vil ifølge ansøgningsmaterialet blive isat døre, men vil ellers fremstå som en sammenhængende
flade uden åbninger.
2.4 Den påklagede afgørelse
Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 27. juni 2018 foretaget besigtigelse af ejendommen med deltagelse af klager samt af en repræsentant
fra Danmarks Naturfredningsforening.
Af protokollen fra besigtigelsen fremgår blandt andet, at fredningsnævnets afgørelse af 27. november 2017 blev drøftet, og at klager i den anledning bemærkede, at hun ikke havde forstået, at fredningsnævnet i forbindelse med lovliggørelse af udhuset på 8,5 m² forudsatte, at udhuset på
de 12 m² ud til Følfodsvej ville blive fjernet.
Det fremgår derudover, at fredningsnævnet tilkendegav over for klager, at
carporten og de to udhuse ved vejen på baggrund af passivitetsbetragtninger kan blive stående for deres levetid, men at klager ikke kan forvente at få tilladelse til, at opføre nye tilsvarende bygninger, når de eksisterende er udtjente. Fredningsnævnet tilkendegav endvidere, at klager alene
kan forvente at få godkendt et projekt om opførelse af en lukket garage
eller en carport.
3

Det fremgår desuden af sagen, at fredningsnævnet den 9. august 2018 i en
e-mail til klager tilkendegav, at nævnet var betænkeligt ved at godkende
en garage af den ansøgte størrelse, og at nævnet derfor spurgte klager, om
hun ville være indforstået med at lade bygningen være åben mod vejen på
en god del af længden eller alternativt at afkorte længden til 8 m. Klager
tilkendegav i en e-mail af samme dato, at hun ikke ønskede at ændre ansøgningen.
Fredningsnævnet har herefter den 12. september 2018 meddelt afslag på
dispensation til opførelse af den ansøgte garage med indbygget udhus på i
alt 30 m².
Fredningsnævnet har i afgørelsen anført, at der allerede findes et godkendt udhus på ejendommen, og at der efter fredningsnævnets opfattelse
ifølge fredningsbestemmelserne herudover alene bør godkendes en garage. Fredningsnævnet har herefter vurderet, at en garage med en størrelse
på 30 m² ikke bør godkendes.
2.5 Klagens indhold
Klager har indledningsvist anført, at det er tvivlsomt, om opførelsen af
det ansøgte byggeri overhovedet forudsætter dispensation fra fredningen,
idet det fremgår af fredningsdeklarationen, at der på hver grund i det fredede område kan være flere udhuse og en garage.
Klager har derudover anført, at det ansøgte byggeri skal erstatte de nuværende bygninger, og har i den forbindelse henvist til, at der efter klagenævnets praksis som udgangspunkt vil blive meddelt tilladelse til genopførelse af bebyggelse med nogenlunde samme beliggenhed, størrelse og
karakter som den eksisterende.5
Klager har herudover henvist til, at fredningsnævnet inden for samme
fredning i 2017 meddelte dispensation til opførelse af et udhus på 10 m²
med tilhørende overdækning på 14 m² på en ejendom, hvor der i forvejen
var et sommerhus på 119 m², et udhus på 4 m² samt en carport på 27 m²,
hvoraf 8 m² var udhus. Efter klagers opfattelse er sagerne sammenlignelige, hvorfor fredningsnævnets afgørelse i den aktuelle sag er i strid med
lighedsgrundsætningen.
Endvidere har klager bemærket, at fredningsnævnet i forbindelse med
sagen har tilkendegivet, at der kunne meddeles tilladelse til en bygning på
3 x 8 m mod de ansøgte 3 x 10 m. Efter klagers opfattelse er det ude af
proportioner, at en forskel på 2 m og 6 m² mellem det ansøgte og det, der
ifølge fredningsnævnet kan forventes tilladelse til, skal resultere i et afslag.
5

Klager har henvist til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 23. september 2015 om opførel-

se af et nyt stuehus i et fredet område (NMK-522-00285).
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3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i denne klagesag fundet anledning til
at behandle følgende forhold:
1) Dispensation fra fredningsbestemmelserne i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
2) Fredningsnævnet for Vestsjællands iagttagelse af den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning
Efter nævnets vurdering er der ikke med klagen i øvrigt fremkommet
oplysninger, der kan føre til ændring af fredningsnævnets afgørelse.
3.1 Dispensation fra fredningsbestemmelserne
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i
stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Den omhandlede ejendom er omfattet af en fredningsdeklaration godkendt den 6. april 1943 af Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.
Fredningen indeholder ikke en udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet med fredningen må derfor fastlægges under hensyn til fredningsbestemmelserne og det oplyste om baggrunden for fredningssagen.
Af fredningsdeklarationen fremgår, at forslaget om at frede området blev
rejst i forbindelse med at området blev erhvervet med henblik på udstykning og sommerhusbebyggelse, og fredningsdeklarationen indeholder
blandt andet bestemmelser om udformning og placering af bebyggelse på
de udstykkede grunde.
Fredningen er opdelt i en række delområder (afdelinger A-P), hvor den
omhandlede ejendom ligger i delområde H1.
Af fredningsbestemmelsernes punkt VII, der gælder for hele området,
herunder delområde H1, fremgår blandt andet følgende:
”Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været
forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1
Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det
omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der
må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med
Udhuse og en Garage.”
[…]
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”I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som
ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.”

Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse er fredningsbestemmelserne ikke til hinder for, at der på den enkelte ejendom kan meddeles dispensation til at opføre mere end et udhus, under forudsætning af, at byggeriet kan godkendes af fredningsnævnet.
Klager ønsker i den aktuelle sag at opføre et sammenhængende byggeri
med en garage på 18 m² samt et udhus på 12 m². Ifølge det oplyste vil
garagen efter opførelsen være den eneste garage på ejendommen.
Spørgsmålet er herefter om der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, kan meddeles dispensation til det konkret ansøgte byggeri med den
ansøgte størrelse, placering og udformning.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter en samlet vurdering på baggrund af fredningsbestemmelserne, det oplyste om det ansøgtes størrelse
og fremtræden samt luftfotos og skråfotos af det omhandlede område
ikke anledning til at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering af, at der i
den konkrete sag ikke bør meddeles dispensation.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt
på, at der med der med det ansøgte byggeri etableres en ubrudt facade af
en ikke ubetydelig længde ud mod Følfodsvej. Efter nævnets vurdering
vil byggeriet med denne udformning fremstå som en visuel barriere, der
vil medføre en oplevelse af en fortætning af bebyggelsen i det fredede
område.
Det af klager anførte om, at det ansøgte byggeri opføres som erstatning
for en eksisterende carport og to eksisterende udhuse med omtrent samme
størrelse og placering, kan efter Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse ikke føre til, at der meddeles dispensation. Nævnet bemærker i den
forbindelse, at det eksisterende byggeri er opført uden fredningsnævnets
godkendelse og dermed ikke er lovligt i henhold til fredningen. Efter
nævnets opfattelse er der således ikke tale om genopførelse eller erstatningsbyggeri.
3.2 Lighedsgrundsætningen
Fredningsnævnet skal ved behandlingen af en ansøgning om dispensation
overholde almindelige forvaltningsretlige principper, herunder lighedsgrundsætningen. Lighedsgrundsætningen indebærer, at sammenlignelige
sager som udgangspunkt skal have samme resultat. Fredningsnævnet må
ikke udøve usaglig forskelsbehandling, og der skal således være en saglig
begrundelse for at nå til forskellige resultater, hvis der er tale om forhold,
der i det væsentlige er ens.
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Klager har henvist til en sag inden for samme fredning, hvor fredningsnævnet i 2017 meddelte dispensation til opførelse af et udhus med overdækning på en ejendom, hvor der foruden selve sommerhuset i forvejen
var opført både en carport og to mindre udhuse.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal hertil bemærke, at der i denne sag
var tale om et mindre fritliggende udhus, der blev placeret i en afstand af
ca. 10 m fra ejendommens øvrige bebyggelse. Det kan af luftfotos desuden ses, at udhuset er placeret ca. 20 m fra den nærmeste vej, og at arealet
mellem udhuset og vejen er bevokset.
Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer på baggrund af forskelle i såvel
omfang, udformning og placering af det ansøgte byggeri i de to sager, at
sagerne ikke umiddelbart er sammenlignelige. Nævnet finder som følge
heraf ikke, at fredningsnævnets afslag i den aktuelle sag er udtryk for
usaglig forskelsbehandling af klager. Nævnet skal endvidere bemærke, at
den pågældende sag ikke har været forelagt klagenævnet.
3.3 Gebyr
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf.
gebyrbekendtgørelsens § 2.
3.4 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Vestsjællands afgørelse af 12. september 2018 om afslag på dispensation til at
opføre en garage med indbygget udhus på matr. nr. 4bz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 29, Ordrup, 4540 Fårevejle, i Odsherred
Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Vestsjælland
(sagsnr. FN-VSJ-027/2018) samt for klager og denne repræsentant via
klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i
klagesagen.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplysninger vil blive anonymiseret.

Thomas Steensen
Stedfortrædende formand
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Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Hanne Pode Pedersen
happe@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-093-2019
MST-2019-11038
Den 6. januar 2020
Ved mail af 16. oktober har Odsherred Kommune på vegne den daværende ejer, Christina Treschow, anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der opføres et sommerhus på matr.nr. 4æz
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Gl Næsgårdsvej 7, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes nu
af Jeanette Højgaard Hansen og Peter Løbner Hansen.
Odsherred Kommune har oplyst:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 76 m2 med 18
m2 overdækket terrasse, i alt 94 m2. Farve på tag og ydervægge er sort. Farve på vinduer/døre
er hvid.
Følgende kan oplyses:
Deklaration: Fredningsdeklaration af 07-04-1943, Akt nr.: 20_D_572 Ifølge afsnit VII må
”ingen bygning på nogen del af ”Næsgården”s jorder opføres, forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendigt farver har været forelagt Naturfrednings- nævnet og er godkendt
af dette”.
Ejendommen ligger i delområde I1 og påtaleretten med hensyn til servitutter tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, dog således, at der ved siden heraf tilkommer Grundejerforeningen påtaleret for så vidt angår afsnit VIII.
Lokalplan
Lokalplan nr.: 6 Ordrup Næs, Fårevejle – Fredningsområder og sommerhusbebyggelse
Ifølge punkt 7.5 skal Fredningsnævnet have forelagt bygningstegninger og beliggenhedsplan
til godkendelse, før ny bebyggelse opføres, jf. fredningsdeklaration af 7. april 1943.
Ejendommen ligger i delområde A1
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøger har dog søgt dispensation fra tillæg nr. 4 pkt. g.
Bestemmelsen foreskriver, at ”bygningshøjden ikke må overstige 4 m” og sommerhuset er 4,5
m målt fra terræn.
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Dispensationsansøgningen begrundes med, at ”da bygningsreglementet stiller større krav til
isolering mv. er tagkonstruktionen blevet tykkere og dermed vil byggeriet blive højere”.
Odsherred kommune vurderer dog, at sommerhuset ikke kræver denne dispensation, da ejendommen ligger i lokalplanens delområde A1, hvor højden jf. pkt. 6.3 ikke må overstige 5 m.
…
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
Odsherred Kommune har i en mail af 4. november 2019 meddelt, at ansøgeren ønsker en ændret
placering af sommerhuset og dermed af niveauplan og sokkelkote. Kommunen skønner, at byggeretten fortsat er overholdt og har ingen bemærkninger til ændringen.
Danmarks Naturfredningsforening Odsherred havde ved besigtigelsen den 28. november 2019 ingen bemærkninger til ansøgningen.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 28. november 2019 fra Miljøstyrelsen:
”…
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler
en dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et sommerhus på 76 m² med 18 m² overdækket terrasse på Gl. Næsgårdsvej 7, Fårevejle. Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration for
”Næsgaarden”, der er godkendt af fredningsnævnet den 6. april 1943 og tinglyst den 7. april
1943. Grunden er beliggende i delområde I1.
Det fremgår af deklarationen, at ingen bygninger på Næsgaardens jorder må opføres før bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt fredningsnævnet og godkendt af dette. Det fremgår endvidere, at uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning
have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes ét beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.
På kortet er grunden vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. Kortet vedhæftes
også som selvstændig png-fil.
Det fremgår endvidere, at grunden fremstår ubebygget på luftfoto fra foråret 2019.
Luftfoto, forår 2019
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt
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i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Det ansøgte vil heller ikke påvirke noget Natura 2000område.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af et sommerhus, som beskrevet i ansøgningen, er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at
give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til ansøgningen om at måtte opføre et sommerhus med en overdækket terrasse som
ansøgt.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har medvirket den supplerende formand, dommer Mogens Pedersen, det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Peter Bomholt.
Mogens Pedersen
Supplerende formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Diana Nielsen
Følfodsvej 29
Ordrup,
4540 Fårevejle
Pn71@tdcadsl.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-092-2019
MST-2019-11550

Den 6.januar 2020.
Ved mail af 28. august 2019 har du som ejer af matr.nr. 4bz Ordrup by, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 29, Ordrup, 4540 Fårevejle, ansøgt om godkendelse af, at der på ejendommen opføres en ny
bygning med gæstehus og udhus.
I ansøgningen skriver du:
”… vil jeg høre, om det kan accepteres, at vi bygger et udhus i størrelsen 24 m2, som ligeledes
foreslås nedenfor?
Altså et mindre, som også er det I har foreslået af flere omgange, da vi startede med 36 og ansøgte om 30.
Vil vi meget gerne følge jeres anvisning og dermed modtage accept på at bygge 24 m, altså
kun 8 m langt, jf. nedenstående mail
Du har i et brev af 8. september 2019 skrevet:
Nu har vi været igennem en lang proces, og vi står nu med en afgørelse, som gør, at vi skal
revurdere vores muligheder på vores grund.
Vi mangler rigtig meget noget overnatningsplads, når vores familie kommer i sommerhus.
Derfor har vi brug for at bygge et par sovepladser, og derud over har vi brug for et skur til vores haveredskaber. I dag står der en bygning som er 12 m lang og 3 meter bred. Vi søgte om
at få en ny bygning, først på samme størrelse – så modtog vi lidt vejledning fra Fredningsnævnet og valgte derfor at søge om 10 m langt og 3 meter bredt.
I den forbindelse havde vi noget kommunikation, hvor I foreslog 8 meter langt og 3 meter
bredt. Det var vi afvisende overfor, da vi mangler pladsen.
Nu er det sådan, at I fik medhold, hvorfor det ikke bliver en mulighed at lave de 10 meter.
Vi vil derfor anmode om at bygge et udhus yderligere, som vil være 8 meter langt og 3 meter
bredt, som ligeledes var jeres anbefaling.
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Vi vil bygge det i træ og selvfølgelig benytte de farver, som er gældende for området, når træet males, således det fremstår i tråd med øvrig bolig på området.
I fredningsbestemmelsen punkt VII fremgår, at der må på hver grund kun anbringes eet Beboelseshus til én familie med udhuse og garage.
Vi ønsker derfor at rive det nuværende byggeri med udhus og carport ned (de 36m2) og som
erstatning at opføre de 8 m langt og 3 meter bredt udhus, for at få den plads vi har brug for.
På den måde vil vi ligeledes kunne have overnattende gæster og vise den, den skønne natur,
som hele området rummer.
I forbindelse med nybygningen vil vi ligeledes rykke bygningen ind på grunden, således den
står 2,5 fra skæld.
Og så vil vi beplante ud mod Følfodsvej med noget grønt, således det fremstår frodigt.
Ved fredningsnævnets besigtigelse den 28. november 2019 oplyste du:
… at der ikke er mulighed for at placere et gæstehus med udhus tæt ved det eksisterende hus,
heller ikke ved siden af et eksisterende gæstehus på 9 m2. Derfor ønsker de at opføre et nyt
gæstehus og et udhus til haveredskaber og placeret 2,5 m fra vejskel såvel som fra skel til naboer. Gæstehus og udhus skal samlet have en størrelse på 8 x 3 meter. Der skal ikke være vinduer ud mod vejen i det nye gæstehus og udhus. De vil så nedrive garage/carport og alle de
nuværende bygninger langs med Følfodsvej og også fjerne det nuværende træhegn ved disse
bygninger.
Forespurgt, om hun har indhentet tilladelse til at etablere et ”vildmarksbad” på grunden, svarede Diana Nielsen, at hun har googlet, at det ikke kræver tilladelse at etablere et sådant bad.
Efter nævnets besigtigelse har du den 4. december 2019 sendt nævnet tegninger og en visualisering
af bygningen, som du søger om godkendelse af:
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Du har også i din mail af 4. december 2019 anført, at der efter BR18 ikke skal byggetilladelse til en
bygning, som den du ønsker godkendt, da bygningen er mindre end 50 m2. Du henviser her til en
udtalelse af 6. juli 2018 fra Odsherred Kommune:
Hvis du vedligeholder ekst. bygning vil der ikke blive stillet krav fra vores side.
Men hvis bygningen nedrives og der skal bygges nyt, kræver BR18 at bygningen placeres
mindst 2,50 m fra alle skel. Hvis dette overholdes, kan bygningen frit opføres uden tilladelse
fra os.
Hvis bygningen placeres nærmere skel end 2,50 m fra skel kræver det en dispensation fra
BR18, hvilket så betyder at der skal fremsendes en ansøgning til os, bilagt dispensationsansøgning. Normalvis meddeles der ikke dispensation, hvis der er mulighed for at placere bygningen således at afstandskravet på de 2,50 m kan overholdes. Det er en konkret vurdering der
skal laves i hvert enkelt tilfælde, så du er velkommen til at fremsende en ansøgning ind.
Danmarks Naturfredningsforening Odsherred deltog i besigtigelsen den 28. november 2019.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 28. november 2019 fra Miljøstyrelsen:
”…
Da der afholdes besigtigelse i dag vedhæftes alene et kort, hvor placeringen af den pågældende ejendom er vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet vedhæftes også
som selvstændig png-fil).
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre påvirkning af Natura 2000områder eller beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller ødelægge de plantearter der er nævnt i bilag 5.
…
Nævnets afgørelse:
Opførelse af en bygning til gæste- og udhus som beskrevet i de foran citerede ansøgninger og tegninger, er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til opførelse af den ansøgte bygning på vilkår, at den nye bygning af træ holdes i en
jordfarve, og at alle nuværende bygninger og hegn langs Følfodsvej fjernes.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66,
stk. 2.
I sagens behandling har medvirket den supplerende formand, dommer Mogens Pedersen, det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Peter Bomholt.
Mogens Pedersen
Supplerende formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Naturteamet
Center for Miljø og Trafik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att.: Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-083-2019
MST-511-01423
Den 27. januar 2020
Ved mail af 3. oktober har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Karin Enggaard Jørgensen, anmodet fredningsnævnet om at godkende renovering og ændring af facader og udskiftning af døre,
vinduer og tag samt opførsel af en pergola matr.nr. 8bh Ordrup, Fårevejle, beliggende Næsvej 1,
Ordrup, 4540 Fårevejle
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
…
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets deklaration af 7. april 1943. Bestemmelsen i
fredningens afsnit VII betyder at ingen bygning må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
…
Vinduer og døre udskiftes til type Velfac 200 eller tilsvarende type i mørkegrå lakering.
Facader efterisoleres og beklædes med hårdt naturtræ i cedertræ eller tilsvarende.
Taget udskiftes og bibeholdes som beklædning med tagpap.
Der opføres en åben pergola til solafskærmning på husets vestvendte side.
Byggeriet kræver ikke byggetilladelse.
…
Karin Enggaard Jørgensen har i sin ansøgning bl.a. oplyst:
Huset, der er opført i 1959, fremstår i dag urenoveret og lever ikke op til nuværende standarder. Huset er slidt, og der ses vandindtrængning fra sydvendt facade, skorsten og tag. Ligeledes fremstår træbeklædning og vinduer nedbrudte, hvorfor en større renovering er nødvendig.
Huset er ligeledes uisoleret, hvilket medfører at husets anvendelsesperiode begrænses til
sommer og tidligt efterår. Husets facade består i dag af malet gasbeton samt sortmalet listetræ.
Bygningen er ikke fredet.
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På denne baggrund ønsker vi at renovere huset, og søger tilladelse til at foretage følgende ændringer:
− Udskiftning af døre og vinduer: nuværende vinduer forventes udskiftet til vedligeholdelsesfrie vinduer af fabrikatet Velfac 200 eller tilsvarende fabrikat med samme udtryk - se appendiks 3 for illustrering. Vinduer forventes holdt i ensartet mørkegrå lakering.
− Udskiftning af tag: ingen visuelle ændringer – fortsat beklædning i tagpap
− Udvendig efterisolering af facade, ny beklædning af facade i hårdt naturtræ i lodrette
profiler, udført i cedertræ, lærketræ eller tilsvarende, Eksempelvis Moelven canadisk
cedertræ, rusavet 1x2”, se appendiks 4 for illustrering
− Opførsel af åben pergola på vestvendt facade til solafskærmning. Flytbar skoddeløsning til yderligere solafskærmning udført i hårdt træ og stål. Se appendiks 5 og 6 for
illustrering. Husets ombygning kræver ikke byggetilladelse, da efterisolering holdes
under grænsen på 25 centimeter. Efterisolering vil ikke karambolere med skelgrænser,
hvorfor der alene foretages anmeldelse til BBR om husets øgede areal. Der vedlægges ydermere illustrationer for de ansøgte ændringer til husets facade:
…
Appendiks 2: Facadeforslag fra arkitekt
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Appendiks 5: skoddeløsning af mærket Renson Loggia

Appendiks 6: Pergola
Det planlægges at den nuværende forskudte facade indrammes i en pergola, hvis formål er at
mindske den direkte solopvarmning af facaden. Pergolaen opføres i rusavet cedertræ, således
at udtryk af beklædning fra sommerhusets facader videreføres. Pergolaen afsluttes af en facaderamme, hvor førnævnte skodder monteres. Denne forventes malet i samme mørkegrå nuance som husets vinduer. Se nedenstående illustration samt detaljer.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i en mail af 4. oktober 2019 meddelt, at foreningen ikke har noget at indvende mod det ansøgte projekt.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 4. november 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
”…
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til renovering af et sommerhus omfattende en ændring af facader
og udskiftning af døre, vinduer og tag samt opførelse af en pergola.
Det ansøgte er etableres på en ejendom matr.nr. 8bh Ordrup By, Fårevejle i Odsherred Kommune omfattet af fredningsdeklaration vedr. Næsgaarden tinglyst den 7. april 1943. Den pågældende ejendom er beliggende i fredningens delområde L. Det gælder bl.a., at der på hver
ejendom kun må anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage, samt at
ingen bygning uden nævnets tilladelse må have mere end en etage foruden kælder, hvis loft
ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn.
På nedenstående kort den omtrentlige placering af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal
er vist med skravering. Kortet kan evt. benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn §11, stk. 1 (kortet er vedhæftet).
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Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke er omfattet af Natura 2000.
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
...”
Nævnets afgørelse:
Fredningsnævnet har besigtiget den omhandlede ejendom og finder på grundlag af ansøgningen og
den skete besigtigelse, at en renovering og ændring af facader, udskiftning af døre, vinduer og tag
samt opførsel af en pergola, alt som beskrevet i ansøgning og appendiks, ikke er i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold
ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til det ansøgte projekt på betingelse af, at alle glaspartier i vestfacaden er refleksfrie.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har medvirket suppleanten for nævnets formand, dommer Mogens Pedersen,
det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det af Odsherred Kommune udpegede
medlem Peter Bomholt.
Mogens Pedersen
Supplerende formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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KOPI

Odsherred Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Att. Christina Voss Pedersen
Chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tl f. 20 60 23 94
ves ts jaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-098-2019
MST-2019-6989

Den 17. februar 2020

Ved mail af 5. november 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Stina Thorvaldsen Dannerfjord og Allan Thorvaldsen, anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der opføres et nyt sommerhus på matr.nr. 4dq Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ordrup Strandvej 2, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår:
”...
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 190 m² samt integreret overdækning på 21 m². Sommerhuset erstatter to mindre sommerhuse og et udhus der
nedrives ved projektet.
Det ansøgte sommerhus ønskes opført på en grund, der den 15. januar 2019 blev sammenla gt
af matriklerne 4dq og 4dp Ordrup By, Fårevejle. Herved blev matrikel 4dp Ordrup By, Fårevejle slettet fra matriklen. Den nye matrikel 4dq Ordrup By, Fårevejle er på 2464 m2 .
Deklaration/Fredningskendelse nr: Deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943. Ejendomme n
er beliggende i område H1.
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at byggeriet ikke strider mod fredningen, men at byggeriet kræver fredningsnævnets godkendelse.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag:
 Situationsplan, dateret den 13.06.2019, revideret den
 Grundplan, dateret den 27.05.2019, sidst revideret den 09.08.2019
 Facader, dateret den 27.05.2019
Materialer og farver:
 Ydervægge: Træ i farven i farven sort
 Tag: Betontagsten i farven sort
 Vinduer, døre og stern i farven sort.
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Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommune n
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
…

Side 2 af 6

…”
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Miljøstyrelsen, der den 10. december 2019 har oplyst:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af nyt sommerhus på matr.nr. 4dq Ordrup By, Fårevejle, beliggende Ordrup Strandvej 2, 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs.
Det ansøgte er beliggende i fredningsbestemmelsernes afdeling H1
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:

Side 3 af 6

(…) Ingen Bygning paa nogen Del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden Nævnets, specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end l
Etage foruden Kælder, hyls Loft ikke maa ligge mere end l m. over det omgivende Terræn,
dog at gavlværelser i tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver grund kun anbringes eet
Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage. (…) I øvrigt maa der paa Arealerne
ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan virke skæmmende, (…)
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11,
stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil).
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...”
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i en mail af 11. november 2019 udtalt, at foreningen ingen indvendinger har mod det ansøgte.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 16. januar 2020. Ejerne oplyste under besigtigelse n,
at huset ikke skal udlejes. Kommunen oplyste, at der i Ordrup-området er andre huse af tilsvare nde
størrelse eller større.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet vurderer, at opførelse af et nyt sommerhus som det ansøgte, ikke vil være i strid
med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte
forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte opførelse af et nyt sommerhus. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at der i
Ordrup-området er andre huse af samme størrelse, at det nye sommerhus ikke vil få en dominere nde
beliggenhed og alene skal anvendes til ejernes eget brug.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har medvirket fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Peter
Bomholt Andersen.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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KOPI

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Christina Voss Pedersen
Chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-004-2020
MST-2020-1844
Den 3. marts 2020
Ved mail af 8. januar 2020 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Marianne Høgsbro, anmodet
fredningsnævnet om at godkende, at der opføres et nyt sommerhus på matr.nr. 12ap Ordrup by, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 12 D, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår:
Odsherred Kommune har den 16. april 2019 modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus
på 79 m² samt 2 integrerede terrasser på i alt 14 m². Grunden er på 2.758 m² og der er ikke
registreret bygninger på ejendommen. Det fremgår dog af materialet at der forefindes to hytter
på hver 8 m².
Til orientering anvendes hytterne som udhuse. Hytterne kræver ikke byggetilladelse, men godkendelse fra Fredningsnævnet.
Kommunen har den 30. oktober 2019 meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen
til nyt sommerhus som ansøgt.
…
Ejendommen er beliggende i område O.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
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KOPI



Foto af eksisterende 2 hytter på ejendommen, der anvendes som udhuse.

Materialer og farver:
Sommerhus
 Ydervægge: Træ i farven sort
 Tag: Betontagsten i farven sort
 Vinduer/døre: Træ/alu i farven sort
Eksisterende to hytter (udhuse) (8 m² pr. hytte)
 Ydervægge: Træ i farven sort
 Tag: Bølgeplader i farven sort
 Dør: Træ i farven sort
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
Da kommunens afgørelsen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen trak ud og da
kommunen ikke straks fik videresendt sagen til Fredningsnævnet, håber vi at nævnet kan fremskynde behandling af sagen.
…
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KOPI
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KOPI
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KOPI

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i en mail af 13. januar 2020 udtalt:
Vi får ikke oplyst detaljer om hytterne. Er det udhuse eller gæstehytter? Er der afklaring om
kommunens syn på hytter/udhuse/ gæstehuse og deres antal?
Sommerhuset ser ikke ud til at volde problemer.
Odsherred Kommune har i mail af 20. januar 2020 supplerende oplyst, at ejeren i en mail af 17. januar
2020 har oplyst, at de to hytter på grunden er udhuse og vil blive brugt som sådanne.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 23. januar 2020 fra Miljøstyrelsen:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af sommerhus og 2 terrasser på matr.nr. 12 ap Ordrup
By, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 12D, 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs.
Det ansøgte er beliggende i fredningsbestemmelsernes afdeling O.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
(…) 2. I en afstand af 40m fra ”Hyrehøjs” top må ingen bygning anlægges. (…)
Ingen Bygning paa nogen Del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden Nævnets, specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end l
Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke maa ligge mere end l m. over det omgivende Terræn,
dog at gavlværelser i tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver grund kun anbringes eet
Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage. (…)
I øvrigt maa der paa Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn
kan virke skæmmende, (…)
Miljøstyrelsen kan oplyse at det ansøgte er beliggende i en afstand af ca. 90 m fra Hyrehøjs
top.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11,
stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil).
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Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse på stedet den 16. januar 2020.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet vurderer, at opførelse af et nyt sommerhus med to integrerede terrasser som det
ansøgte ikke vil være i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte opførelse af et nyt sommerhus med to integrerede terrasser.
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Fredningsnævnet giver endvidere med samme begrundelse lovliggørende dispensation til bevarelse
af de to allerede opførte udhuse.
I sagens behandling har medvirket fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Peter
Bomholt Andersen.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Marie Lundberg Hansen
byggesag@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Tlf.20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-003/2019
MST- 511-00899
Den 1.april 2019
Med mail af 21. januar 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Tina Pedersen, ansøgt om
lovliggørelse af opførelse af et udhus på 20 m2 og et drivhus på 10 m2 på matr.nr. 4ou Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Røllikevej 18, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
I forbindelse med kommunens opfølgning på uafsluttede sager, har jeg erfaret at
udhusbygning på 20 m², ansøgt d. 23. februar 2017 er opført uden fredningsnævnets tilladelse.
Byggeriet er omfattet af Fredningsdeklaration fra 1943 for Ordrup Næs – område H2. Vi har
løbende i sagsbehandlingen og dialogen med borgeren gjort opmærksom på, at ejendommen
er omfattet af fredningsdeklaration, som medfører at alle byggesager skal godkendes af
Fredningsnævnet inden opførsel.
Vi kan dog i vores opfølgning på sagen registrere på luftfoto, at det ansøgte udhus er opført.
Endvidere er et 10 m² drivhus opført, som ligeledes ønskes behandlet af Fredningsnævnet.
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Der er lagt vægt på at ejendommen ikke bliver overbebygget i forhold til det sædvanlige for
området og at sommerhusejendommen ligger omgivet af fuldt bebygget sommerhusområde.
Byggeriet kræver ikke byggetilladelse fra bygningsmyndigheden, idet byggeretten er
overholdt (højde og afstand fra skel og det samlede areal af sekundær bebyggelse er samlet
under 50 m² for ejendommen).
...
Af medsendte bilag fremgår, at ejeren ansøgte om en dispensation for afstanden til naboskel, men at
kommunen ikke ville meddele en sådan dispensation, hvilket ejeren tog til efterretning.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har meddelt, at såfremt udhuset er placeret, så det
opfylder afstandskravet, har foreningen ikke noget at udsætte på byggeriet.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 27. februar 2019 fra Miljøstyrelsen, hvoraf bl.a.
fremgår:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om
teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en
dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til bibeholdelse af et udhus på 20 m² og et drivhus på 10 m².
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningen af Næsgaarden fra 1943 og
beliggende i fredningens delområde H2.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
--På følgende luftfoto (skråoptagelse) ses ejendommen.

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. ...
...
Af fredningsbestemmelsernes punkt VII fremgår bl.a.:
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Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i
Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een
Familie med Udhuse og en Garage.
…
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
Eventuel Indhegning af de til Almenhedens Afbenyttelse udlagte Stier må kun foretages efter
Aftale med Nævnet.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de
omboende.
…”
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen.
Nævnets afgørelse:
Den ansøgte lovliggørelse af et udhus og et drivhus er ikke i strid med formålet med
fredningsbestemmelserne eller de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 nævnte forhold.
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele sin
lovliggørende godkendelse af det ansøgte.
I behandlingen af sagen har deltaget nævnsmedlemmerne Rolf Dejløw.
På fredningsnævnets vegne
Mogens Pedersen
Suppleant for formanden
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin
hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.

Side 4 af 4

KOPI

Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-086-2019
MST-2019-5639
Den 15. april 2020

Ved mail af 9. oktober 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Charlotte Lea Skardal Rasmussen, anmodet fredningsnævnet om lovliggørelse af, at en terrasse er overdækket, at et integreret
udhus er inddraget til beboelse, og at der er opført et udhus på 10 m2, alt på matr.nr. 4mz Ordrup by,
Fårevejle, beliggende Cikorievej 13, Ordrup, 4540 Fårevejle
Odsherred Kommune oplyser:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørelse af overdækket terrasse på 28
m² samt fritliggende udhus på 10 m².
På grunden forefindes desuden sommerhus på 100 m².
Følgende kan oplyses:
Deklaration/Fredningskendelse nr: Deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943
Ejendommen er beliggende i område H2.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Sagen drejer sig om overdækket terrasse på 28 m² samt fritliggende udhus på 10 m². Den overdækket terrasse kræver lovliggørende byggetilladelse hvor i mod udhuset kan opføres uden
byggetilladelse.
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffe
Sagen omhandler desuden lovliggørelse af integreret udhus, som er inddraget til beboelse. Fredningsnævnet har den 26.01.2001 truffet afgørelse om opførelse af tilbygning til sommerhus
samt integreret udhus. Udhuset er siden inddraget til beboelse og det søges nu lovliggjort. Odsherred Kommune vurderer ikke, at den ændret anvendelse skal godkendes af Fredningsnævnet.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
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Grundplan og opstalt af udhus
Foto med oplysninger om overdækket terrasse samt udhus
Foto af overdækket terrasse
Afgørelse fra Fredningsnævnet fra den 26.01.2001

Materialer og farver:
 Overdækket terrasse: Træværk i farven hvid, tag er halvdelen rødbrunt eternit og glastag
 Udhus: Trævægge i farven koksgrå samt sort eternittag.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at lovliggøre byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen
forinden vi meddeler tilladelse.
Odsherred Kommune har i mail af 26. oktober 2019 yderligere oplyst:
Overdækningen fremgår af oversigtsfoto fra år 2008 men ikke fra år 2006. Derfor er bedste
bud at den er opført mellem år 2006 og år 2008.
Udhuset er opført i år 2007.
Hvornår det integrerede udhus er inddraget til beboelse har vi heller ikke kendskab til men et
bud er mellem år 2001 og år 2007.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 24. oktober 2019 udtalt, at foreningen
ikke af tegningsmaterialet kan se udhusets placering i forhold til naboskel. Udover det har foreningen ikke nogen indvendinger til projektet.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 7. november 2019 fra Miljøstyrelsen:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om lovliggørende dispensation til opførelse af et skur på 12 m² på en ejendom omfattet af fredningen af Næsgården, godkendt af fredningsnævnet den 6. april 1943 og tinglyst
7. april 1943.
Ejendommen er beliggende i fredningens delområde H2.
Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at der på hver grund kun må anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage, og at ingen bygning på nogen del af "Næsgaarden"s jorder må opføres, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver
har været forelagt fredningsnævnet og er godkendt af dette.
På følgende kort er placeringen af ejendommen vist med rød firkant. Fredet areal er vist med
skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn §
11, stk. 1.
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Det ansøgte berører ikke et Natura 2000 område, og vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...”
Fredningsnævnet har den 12. marts 2020 foretaget besigtigelse af ejendommen. Danmarks
Naturfredningsforening havde ved besigtigelsen ingen bemærkninger til ansøgningen.
Fredningsnævnets afgørelse:
Overdækning af en terrasse, inddragelse af et integreret udhus til beboelse og opførelse af et udhus
på 10 m2 i et fuldt udbygget sommerhusområde i Ordrup er ikke i strid med fredningsbestemmelserne,
ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give
dispensation.
På denne baggrund meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, lovliggørende dispensation hertil.
I sagens behandling har deltaget formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Peter
Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Side 4 af 5

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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KOPI

Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-079-2019
MST-511-01403

Den 15. april 2020
Ved mail af 9. september 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Vibeke Pilegaard Horup,
anmodet fredningsnævnet om at lovliggøre en opført overdækning på 23 m2 på matr.nr. 4az Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Valmuevej 38, Ordrup, 4540 Fårevejle
Odsherred Kommune oplyser, at der på grunden udover den omhandlede overdækning findes et sommerhus på 114 m2 heraf et integreret udhus på 7 m2, et gæstehus på 43 m2 samt en garage/udhus på
50 m2. Kommunen oplyser, at ydervægge er med koksgrå farve, og at taget er med sort tagpap. Kommunen vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og kommunen er sindet at
meddele tilladelse efter en helhedsvurdering til bibeholdelse af overdækningen.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har ved besigtigelsen ikke haft bemærkninger til ansøgningen om lovliggørelse.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 24. oktober 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om lovliggørende dispensation til en opført overdækning på 23 m2 på ejendommen
beliggende matr.nr. 4 az, Ordrup By, Fårevejle, Valmuevej 38, 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 6.4.1943 om
fredning af Ordrup Næs.
Fredningen af Ordrup Næs er inddelt i forskellige afdelinger. Matr.nr 4az er beliggende i afdeling H1.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
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VII.
Ingen Bygning paa nogen del af ”Næsgaarden”s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden
Kælder, hvis Loft ikke maa ligge mere end 1 m over omgivende Terræn, dog at Gavlværelser
i Tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til én
Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt Arealerne G., H1 og h2 maa der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11,
stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig png-fil).

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre påvirkning af Natura 2000-områder eller beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er nævnt i
bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller ødelægge de plantearter der er nævnt i bilag 5 til loven.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...”
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse på stedet den 12. marts 2020.
Fredningsnævnets afgørelse:
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Den skete opførelse af en overdækning, som er åbent på de to sider, er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler
mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, en
lovliggørende dispensation til det i ansøgningen opførte.
I sagens behandling har deltaget formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Peter
Bomholt.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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KOPI

Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-008-2020
MST-2020- 9758
Den 15. april 2020

Ved mail af 21. januar 2020 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Ralf Rugaard Christensen,
ansøgt om dispensation til at opføre en overdækning til et eksisterende sommerhus på matr.nr. 4bm
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 31, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår:
Odsherred Kommune har den 13. januar 2020 modtaget ansøgning om opførelse af en overdækning på 16,5 m2 til eksisterende sommerhus på 104 m2. Grunden er 2021 m². Der er ud
over sommerhuset registreret et udhus, som er opmålt til at være på 28 m2.
Til orientering kræver overdækningen ikke kommunens byggetilladelse.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan med placering af overdækningen
 Plantegning med placering af overdækning
 Plantegning med tværsnit i overdækningen
 Facader
 Foto af eksisterende forhold
 Fuldmagt
Materialer og farver:
Overdækning
 Overdækningen opføres med 3 stk. bærende limtræsstolper som males hvide
 Taget laves med 3 stk. bærende limtræsremme som males hvide.
 Stern- og vindskedebrædderne males hvide.
 Udhængsbrædderne males sorte.



Tagbelægningen bliver med sorte ståltagplader med tagstensprofil, magen til tagbelægningen på sommerhuset
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Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse på ejendommen den 12. marts 2020.
Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har ved besigtigelsen ikke haft bemærkninger til den
ansøgte overdækning.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 18. marts 2020 fra Miljøstyrelsen:
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som teknisk bistand, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler
en dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af en overdækning på 16,5 m2 til et eksisterende sommerhus på ejendommen beliggende matr. nr. 4 bm Ordrup By, Fårevejle, Døvnældevej 31, 4540
Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration for ”Næsgaarden”, tinglyst den 7. april 1943.
Ejendommen er beliggende i deklarationens delområde H1.
Af fredningsbestemmelsernes punkt VII fremgår bl.a.:
"Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
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hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage."
På nedenstående kort er placeringen af ejendommen vist med rød prik. Fredningen er vist med
blå skravering. …

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet vurderer, at opførelse af en overdækning som det ansøgte til et sommerhus i et fuldt
udbygget sommerhusområde ikke strider mod fredningsdeklarationens bestemmelser, ligesom de i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte overdækning.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
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I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

FN-VSJ-011-2020
MST-2020-8204

Den 15. april 2020

Med mail af 4. februar 2020 har Odsherred på vegne ejeren, Rune Peter Mortensen, af matr.nr. 4ab
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Cikorievej 32, Ordrup, 4540 Fårevejle, ansøgt om dispensation til
at opføre et nyt udhus.
Af ansøgningen fremgår:
Odsherred Kommune har den 4. november 2019 modtaget ansøgning om at nedrive et eksisterende udhus på ca. 15 m2 og opføre et større udhus på 40 m2 samme sted på matriklen.
Grunden er 690 m².
Fredningsnævnet godkendte d. 27 maj 2019 en tilbygning til sommerhuset, der bestod i at inddrage en overdækket terrasse til beboelse. Sommerhuset er herefter 59,3 m 2. Se evt. nævnets
sag nr. FNVSJ-043-2019.
Til orientering kræver udhuset ikke kommunens byggetilladelse.
…
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan med placering
 Facader
Materialer og farver:
 Sort Tagpap
 Sort træbeklædning
 Hvide vinduer
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
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KOPI
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KOPI

Det fremgår videre af ansøgningsmaterialet, at længden bliver 10 meter og bredden 4 meter. Højden
bliver 265 cm i den vestvendte langside og 235 cm i den østvendte. I den vestvendte langside indsættes to døre på hver 100 x 205 cm og to vinduer på hver 90 x 90 cm.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 12. januar 2020 og ved den skete besigtigelse meddelt, at forudsat, at udhuset forbliver et udhus, har foreningen ikke noget at indvende mod
det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 9. marts 2020 fra Miljøstyrelsen:
Fredningsnævnet har med mail af 25.2.2020 anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4. Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene
ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at
Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation at opføre et nyt udhus på matr.nr. 4ab Ordrup By, Fårevejle, beliggende Cikorievej 32, 4540 Fårevejle
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs. Det ansøgte er beliggende i områder H1.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
(…)
Ingen Bygning paa nogen Del af "Næsgaarden"s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og
er godkendt af dette.
Uden Nævnets, specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end l Etage foruden
Kælder, hvis Loft ikke maa ligge mere end l m. over det omgivende Terræn, dog at gavlværelser i tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
(…)
I øvrigt maa der paa Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets
Skøn kan virke skæmmende,
(…)
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11,
stk. 1
Odsherred kommune ses ikke ved sin fremsendelse at have vurderet forholdet til evt. bilag IVarter i området.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. (…)
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KOPI

Fredningsnævnet har den 12. marts 2020 foretaget besigtigelse på ejendommen.
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredningsnævnet vurderer, at opførelse af et nyt udhus som det ansøgte ikke strider mod fredningsdeklarationens bestemmelser, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til opførelse af et nyt udhus som det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
Formand
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att.: Marianne Foglmann
mf@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-101-2019
MST-2019-7169

Den 15. april 2020

Ved mail af 11. november 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Flemming Schjøtt Wilhelmsen, anmodet fredningsnævnet om at godkende, at der opføres et gæstehus med udhus på matr.nr.
4xr Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næstoften 19, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommunes indstilling:
Deklarationen foreskriver at der ikke uden Nævnets specielle tilladelse må placeres mere end
eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage. Lokalplanen for området åbner op for
at der på ejendommen godt må opføres et gæstehus på max 25 m2, hvilket overholdes idet
gæstehuset er på 24 m2 og udhuset er på 6 m2. Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke
strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
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Det fremgår af ansøgningen, at ydervægge males sort, at taget skal være med sort tagpap, og at døre
og vinduer males hvide.

…”

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i mail af 11. november 2019 meddelt, at der jo på
grunden allerede er en carport med udhus, men da der endnu ikke er en præcisering af, hvad ”udhuse”
er, ser foreningen ikke, at der er grund til at gøre indsigelse.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Miljøstyrelsen, der den 9. december 2019 har oplyst:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
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Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af gæstehus med udhus på matr.nr. 4 xr Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Næstoften 19 4540 Fårevejle.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 06-04-1943
om fredning af Ordrup Næs.
Det ansøgte er beliggende i fredningsbestemmelsernes afdeling I1
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
VII
Ingen Bygning paa nogen Del af ”Næsgaarden”s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse maa ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke maa ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i
Tagetagen maa indrettes, og der maa paa hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een
Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt Arealerne G,
H1 og H2 maa der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
I øvrigt maa der paa Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn
kan virke Skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de
omboende.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11,
stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil).
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Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...”
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 16. januar 2020.
Fredningsnævnets afgørelse:
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Opførelse af det ansøgte gæstehus på 24 m2 med udhus på 6 m2 og træveranda er ikke i strid med
fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold
ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte opførelse af et gæstehus med udhus og træveranda.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har medvirket fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.

Side 6 af 6

KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-041-2020
Den 15. maj 2020
Med mail af 29. april 2020 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Camilla Rathmann Holmegaard og Jesper Holmegaard, ansøgt om godkendelse af, at der opføres et sommerhus på matr.nr.
4ær Ordrup by, Fårevejle, beliggende Gl. Næsgådsvej 6, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ligger i fredningens område I2.
Af ansøgningen fremgår:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 118 m² samt integrerede overdækninger på i alt 22 m². Grunden er på 2.769 m² og ubebygget.
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
Materialer og farver:
 Ydervægge: Træ i farven sort
 Tag: Betontagsten i farven sort
 Vinduer/døre: Træ i farven hvid
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Side 1 af 5

KOPI

Side 2 af 5

KOPI

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 4. maj 2020 udtalt, at foreningen ingen
indsigelser har mod projektet.
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KOPI

Miljøstyrelsen har i en udtalelse af 28. november 2019 om opførelse af et nyt sommerhus på ejendommen Gl. Næsgårdsvej 7 udtalt:
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt
i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Det ansøgte vil heller ikke påvirke noget Natura 2000-område.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et nyt sommerhus som det i ansøgningen beskrevne strider ikke mod fredningsdeklarationens bestemmelser, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke
taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til opførelse af et sommerhus som det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.
Ole Stryhn
Formand
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-034-2020
Den 15. maj 2020
Ved mail af 29. april 2020 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Pernille og Jacob Fruensgaard
Øe, ansøgt om godkendelse af, at der opføres et sommerhus på matr.nr. 4ææ Ordrup by, Fårevejle,
beliggende Gl. Næsgårdsvej 9, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ligger i fredningens område
I1.
Af ansøgningen fremgår:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 125 m² samt
integreret terrasse på 22 m². Grunden er på 3.138 m² og ubebygget.
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at
sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan dateret den 14.04.2020
 Grundplan dateret den 10.01.2020
 Facader dateret den 27.04.2020
Materialer og farver:
 Ydervægge: Træ i farven sort
 Tag: Tagpap i farven sort
 Vinduer/døre: Træ/alu i farven Granite 80
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
Da sagen desværre har trukket ud i kommunen og at ejer skal optage lån til byggeriet i disse
udfordrende tider, håber vi at nævnet kan fremskynde behandlingen af sagen.
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KOPI
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KOPI

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 1. maj 2020 udtalt, at foreningen ingen
indvendinger har til det ansøgte.
Miljøstyrelsen har i en udtalelse af 28. november 2019 om opførelse af et nyt sommerhus på naboejendommen Gl. Næsgårdsvej 7 udtalt:
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt
i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Det ansøgte vil heller ikke påvirke noget Natura 2000-område.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et nyt sommerhus som det i ansøgningen beskrevne er ikke i strid med fredningsdeklarationens bestemmelser, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold
ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til opførelse af et nyt sommerhus som det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.
Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ-043-2020
Den 18. maj 2020
Ved mail af 12. maj 2020 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om opførelse af et udhus på matr.nr. 4mm Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 12, Ordrup, 4540 Fårevejle, som ejes af Marina Vaupell Rasmussen og Thomas Vaupell Rasmussen.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 MM/2
...
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af udhus på 31,5 m². Grunden er
på 800 m² og der er registreret et sommerhus på 66 m² samt integreret overdækning på 19 m².
Til orientering kræver udhuset ikke byggetilladelse men Fredningsnævnets godkendelse.
Deklaration/Fredningskendelse nr.:
Deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943 Ejendommen er beliggende i område H2.
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Facader (bredde på udhus er 3,5 m)
 Fotos af eksisterende sommerhus – se sidst i dette brev
Materialer og farver:
Udhus:
 Ydervægge: Træ i farven mahognifarvet
 Tag: Tagpap i farven sort
 Vinduer/døre: I farven hvid
Eksisterende sommerhus
 Ydervægge: Træ i farven mahognifarvet
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Tag: Tagpap i farven sort
Vinduer/døre: I farven hvid

Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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Kort visende ejendommens beliggenhed.

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i en mail af 14. maj 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
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Fredningsnævnets afgørelse:
Opførelse af et udhus som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelserne,
ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold angiveligt ikke taler mod
at give dispensation.
Under hensyn hertil kan nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til at opføre et udhus som beskrevet foran på ejendommen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Ole Stryhn
formand

Side 5 af 6

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj

Att. Rikke Rasmussen
riwra@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-045-2020
Den 8. juni 2020
Ved mail af 18. maj 2020 har Odsherred Kommune sendt nævnet en ansøgning om opførelse af en
tilbygning på matr.nr. 4en Ordrup by, Fårevejle, beliggende Højdevej 10, Ordrup, 4540 Fårevejle,
som ejes af Anne Kirstine Damsager og Mikael Damsager.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 EN/4
Ejendommen matr.nr. 4 en, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Højdevej 10 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af tilbygning til sommerhus på 27
m2. Grunden er på 1576 m2 og der er registreret et sommerhus på 112 m2 med indbygget udestue
på 12 m2 samt fritliggende carport på 36 m2.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Facader
 Stueplan
Materialer og farver:
Tilbygning til sommerhus
 Tag: sorte metalplader med taghældning på 11 grader.
 Ydervægge: sort træbeklædning
 Mindre bygningsdele: sorte
 Vinduer: hvide
Eksisterende sommerhus
 Tag: sorte metalplader
 Ydervægge: sort træbeklædning

KOPI

 Mindre bygningsdele: sorte
 Vinduer: hvide
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 26. maj 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
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Ejendommen er markeret med en prik. Fredede områder er skraveret.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
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Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Fredningsnævnets afgørelse:
Opførelse af en tilbygning til et eksisterende sommerhus som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid
med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte
forhold ikke kan antages at tale imod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre en tilbygning som beskrevet i ansøgningen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Ludmila Kristensen
Leif Kristensen
Langelinie Allé 27 A, 4. tv.
2100 København Ø.

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

post@tjekmark.dk

FN-VSJ-039-2020
Jf. VSJ-053-2018
Den 8. juni 2020

Med mail af 20. april 2020 har I ansøgt om godkendelse af, at der opføres et sommerhus på matr.nr.
4xo Ordrup by, Fårevejle, beliggende Næstoften 13, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af jeres mail fremgår:
Forespørgsel vedr. ændringer ifm. FN-VSJ-53/2018 - Næstoften 13, 4540
I afgørelsen af 27.12.2018 finder FN, at placering af bygningerne vil være i strid med hensigten med fredningsbestemmelserne.
Vi påtænker at foretage ændringer i projektet aht. afgørelsen:
1. opførelse af gæsteannekset annulleres
2. skurets længde afkortes, sådan som det fremgår af vedføjede skitser
Areal (brutto)
Tidligere
Hovedhuset 104
Gæsteanneks 32
I alt 136 m2

Ændringsforslag
Hovedhus ca. 108 m2
Gæsteanneks 0 m2
I alt 108 m2

Placering af huset kæntres lidt (se venligst vedføjet skitse), arkitektur, udseende, materialer og
farver forbliver som tidligere angivet.
Vil Fredningsnævnet kunne godkende projektet med ovennævnte ændringer?
Med mailen er fremsendt to tegninger.
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Af afgørelsen i sagen FN-VSJ-053/2018 fremgår, at grunden er på 2.772 m2, og at ydervæggene på
sommerhuset skal være ubehandlet træ, og at taget skal være med tagspån, ubehandlet, som patinerer til en grå nuance.
I en projektbeskrivelse af 17. december 2017 fra arkitekt Jan Henrik Jansen beskrives konstruktion
og overflader således:
Sommerhus og gæsteanneks tænkes udført af massive træelementer, både som indvendige og
udvendige vægge samt som tag. Træelementerne fremstilles af fem lag krydslimede nåletræsbrædder (deraf det engelske navn ”cross laminated timber”, kort ”clt”). De vægstore elementer bliver leveret færdigt forarbejdede fra fabrik og samles på stedet. Elementerne udgør samtidig de indvendige overflader.
Udenpå træelementerne anvendes trykfast isolering og en ventileret træbeklædning af ubehandlede træspån på både tag og facade. De sekundære bygningsdele i form af terrasseoverdækningerne med flade tage tænkes beklædt med trælister der behandles med klar olie, så de
bevarer deres naturlige glød og vil danne en fin kontrast til de patinerede træspån. Et sommerhus af to slags træ i en hemmelig have.
Til sagen fra 2018 er indsendt bl.a. følgende tegning.

Side 3 af 7

KOPI

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har ved fredningsnævnets besigtigelse den 14. maj
2020 udtalt, at foreningen ikke har indvendinger imod det nu ændrede projekt.
Fredningsnævnet har til sagen fra 2018 indhentet en udtalelse af 23. august 2018 fra Miljøstyrelsen:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af et sommerhus på 104 m² med overdækket terrasse
på 34 m², et anneks på 32 m² og en garage/skur på 42 m² på en ejendom omfattet af fredningen af Næsgården, godkendt af fredningsnævnet den 6. april 1943 og tinglyst 7. april 1943.
Ejendommen er beliggende i fredningens delområde I1.
Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at der på hver grund kun må anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage.
...
På følgende skråfoto ses den ubebyggede grund, Næstoften 13.

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
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Fredningsnævnet har i sin afgørelse af 27. december 2018 udtalt bl.a.:
”…
I denne sag har fredningsnævnet ... den 6. april 1943 godkendt fredningsbestemmelser med
bl.a. følgende indhold:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og
er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden
Kælder, hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne
G., H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn
kan virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere
de omboende.
De nævnte bestemmelser gælder forud for bestemmelser i en lokalplan. Bestemmelserne kan
alene ændres ved en ny fredningssag. Fredningsnævnet kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 50 meddele dispensationer fra fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet har anvendt de nævnte fredningsbestemmelser, således at bygninger på en
grund så vidt muligt skal holdes samlet og anbringes på en måde, som tillader, at man kan se
områdets terrænformer og natur, samt således at der i mindst muligt omfang sker indgreb i
terrænet.
I det ansøgte byggeprojekt er beboelseshus, gæstehus og carport med et større udhus placeret i
større afstand fra hinanden, uden at grundens terræn nødvendiggør en spredt placering af bygningerne. Ansøgerne synes til dels at have valgt denne placering for at bevare bevoksningen,
herunder nogle ældre træer.
Det er fredningsnævnets vurdering, at bygningerne i byggeprojektet ikke med hensyn til arkitektur, udseende, materialer eller farver er i strid med fredningsbestemmelserne, men fredningsnævnet finder, at den ønskede, spredte placering af bygningerne vil være i strid med
hensigten med fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet kan derfor ikke godkende det ansøgte projekt.
…”
Under besigtigelsen den 14. maj 2020 oplyste ejerne, at de endnu ikke havde besluttet, om de ville
have en carport eller garage med tilhørende skur, men at målene og placeringen ligger fast.
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Efter besigtigelsen har ejerne fremsendt følgende:
Vi vil gerne om det af Fredningsnævnets skriftlige godkendelse fremgår, at beboelseshuset
bestående af 3 sammenbyggede kvadratiske huse, placeret i grundens nordøstlige kvadrant er
på max. 120 m2. Dermed får vi tilstrækkelig fleksibilitet til at placere og indrette huset ift. sol
og udsigt, når arkitekten og ingeniøren skal udfærdige byggetegninger m.m.
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredningsnævnet vurderer, at det projekt, som er beskrevet i mailen af 20. april 2020 og påvist ved
besigtigelsen den 14. maj 2020, ikke strider mod deklarationens bestemmelser, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til at opføre et sommerhus på max. 120 m2 som angivet i mail af 20. april 2020 og vist på
de foran viste tegninger og med den foran angivne konstruktion, materialer, farver mv.
Fredningsnævnet meddeler endvidere tilladelse til en carport eller garage med tilhørende skur på det
på tegningen anførte sted og med de anførte mål, idet dog den endelige carport eller garage med skur
for så vidt angår udformning, farve og materialevalg skal godkendes af fredningsnævnet forinden
opførelsen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj
Att. Henriette Olsen
hengh@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-047-2020
Den 8. juni 2020
Ved mail af 19. maj 2020 har Odsherred Kommune sendt nævnet en ansøgning om opførelse af et
nyt gæstehus på matr.nr. 4fo Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 2, Ordrup, 4540 Fårevejle,
som ejes af Martin Wählin og Carolina Stefania Kromann Wählin.
Odsherred Kommune har i mail af 25. maj 2020 oplyst, at ejendommen ligger i område H2, samt at
det nye gæstehus skal være 19 m2, hvor det gamle er på 6 m2.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af ekst. gæstehus samt opførelse af nyt gæstehus.
…
Ansøgning:
”Ansøgning om at bygge nyt anneks bestående af to rum. Placeret samme sted som nuværende nedslidte og faldefærdige anneks. Det nye anneks vil blive bygget efter traditionelt opbygning og materialer. Annekset vil matche det gamle anneks og oprindelige sommerhus på grunden fra 1945 i farvevalg. Dyb mørkerød facadefarve, brune vindskeder/sternbræt, brune vinduesrammer, hvide vinduer, sort tagpaptag.”
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og
at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse
af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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Oven for tegninger af facader mod henholdsvis nord (mod sommerhus) og mod syd (mod vej)

Facader mod henholdsvis vest og øst.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 27. maj 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
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Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og
er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden
Kælder, hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne
G., H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Fredningsnævnets afgørelse:
Opførelse af et nyt gæstehus som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke kan antages at
tale imod at give dispensation.
Under hensyn hertil kan nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til at opføre et nyt gæstehus som beskrevet i ansøgningen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand

Side 4 af 5

KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Henriette Ege Olsen

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

hengh@odsherred.dk
FN-VSJ-019-2020
MST 2020-17131

Den 15. juni 2020

Med mail af 4. marts 2020 har Odsherred Kommune på vegne ejeren, Michael Jensen, ansøgt om
godkendelse af en tilbygning til et sommerhus på matr.nr. 4fø Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Ved Skoven 8, Ordrup, 4540 Fårevejle. Huset ligger i fredningsområde H2.
Af ansøgningen fremgår:
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Ydervægge og tag opføres i mørke farver
Vinduer og døre i sorte eller hvide farver
Tag som eksisterende eller sort tagpap
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Foto af sommerhus.
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Det er oplyst, at det nuværende sommerhus har et areal på 51 m2, og at tilbygningen skal være på
63,5 m2. Der er tillige et eksisterende udhus på 36 m2.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 7. maj 2020 meddelt, at foreningen ikke
har nogen indvendinger mod projektet.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 3. juni 2020 fra Miljøstyrelsen:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet om en udtalelse.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler
en dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til opførelse af en tilbygning på 63,5 m² til et eksisterende sommerhus på 51 m2. Sommerhuset vil herefter have et areal på 114,5 m2. Desuden er der
på grunden et udhus på 36 m2 som bibeholdes. Sommerhuset ligger på adressen Ved Skoven
8, 4540 Fårevejle, matr.nr. 4 fø, Ordrup By, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration for ”Næsgaarden”, der er godkendt af fredningsnævnet den 6. april 1943 og tinglyst den 7. april 1943. Ejendommen er beliggende i
fredningens delområde H2.
Det fremgår af fredningen, at ingen bygninger på Næsgaardens jorder må opføres uden forudgående godkendelse fra fredningsnævnet. Det fremgår endvidere, at uden nævnets specielle
tilladelse må ingen bygning have mere end en etage foruden kælder, hvis loft ikke må ligge
mere end 1 m over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der
må på hver grund kun anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage. Endelig fremgår, at der på arealerne ikke må anbringes noget, som efter fredningsnævnets skøn
kan virke skæmmende, eller drives virksomhed, som ved støj eller ilde lugt kan genere de omboende.
På kortet er den omtrentlige placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist
med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. Kortet vedhæftes også som selvstændig png-fil.
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På nedenstående kort er ejendommen vist på luftfoto fra foråret 2019.

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Det ansøgte vil heller ikke påvirke noget Natura 2000-område.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
Fredningsnævnets afgørelse.
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Fredningsnævnet vurderer, at en tilbygning til et eksisterende sommerudhus som beskrevet i ansøgningen ikke strider mod fredningsbestemmelserne, og de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk.
3, nævnte forhold taler heller ikke imod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til opførelse af en tilbygning som det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Henriette Olsen
hengh@odsherred.dk

Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ-063-2020
Den 6. juni 2020
Ved mail af 30. juni 2020 har Odsherred Kommune fremsendt en ansøgning om opførelse af tilbygning samt opførelse af gæstehus, udhus og overdækning integreret i eksisterende sommerhus på
matr.nr. 4læ Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 7, Ordrup, 4540 Fårevejle, som ejes af Carina og Lars Milo.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på 22 m². Der er desuden søgt om opførelse af gæstehus, udhus og overdækning integreret i eksisterende sommerhus. Gæstehus udgør 12 m², udhus 10 m² og overdækning på 17
m².
Grunden er på 797 m². De to udhuse, som er registreret på ejendommen nedrives når det nye
byggeri er opført.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen da gæstehuset og overdækningen er integreret i eksisterende sommerhus.
Odsherred Kommune vurderer at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Grundplan
 Opstalt facade mod nord
 Opstalt facade mod syd
 Opstalt gavl mod øst
 Opstalt gavl mod vest
 Fotos af eksisterende sommerhus
Materialer og farver
 Tag: Sort tagpap
 Ydervægge: Brun træbeklædning
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 Vinduer/døre: Træ/alu i farven sort
 Beklædning på eksisterende sommerhus bliver udskiftet til samme slags træ og i samme farver
som den nye bebyggelse.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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KOPI
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Ejendommen vist med blå prik er beliggende i et sommerhusområde. Fredning vist med skravering.

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i en mail af 1. juli 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Fredningsnævnets afgørelse:
Opførelse af tilbygning samt opførelse af gæstehus, udhus og overdækning integreret i eksisterende
sommerhus som beskrevet i ansøgningen med tilhørende bilag er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke kan antages
at tale mod at give dispensation.
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Under hensyn hertil kan nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til at opføre en tilbygning samt opførelse af gæstehus, udhus og overdækning integreret i eksisterende sommerhus. Det er et vilkår for tilladelsen, at de
to eksisterende udhuse fjernes, senest når det nye byggeri er tilendebragt.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-042-/2020
Den 27. maj 2020
Ved mail af 29. april 2020 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Lise Bro Ulrich Jensen og
Lars Søgaard Ulrich Jensen, ansøgt om godkendelse af, at der opføres et sommerhus på matr.nr.
4æø Ordrup by, Fårevejle, beliggende Gl. Næsgådsvej 11 Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 111 m² samt integreret udhus på 7 m² og overdækning på 42 m². Grunden er på 2759 m² og ubebygget.
Deklaration/Fredningskendelse nr:
Deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943.
Ejendommen er beliggende i område I1
...
Ansøger: Faurbohus
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
Materialer og farver
 Ydervægge: Træ i farven sort
 Tag: Betontagsten i farven sort
 Vinduer/døre i træ/alu i farven hvid
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

KOPI

Da sagsbehandlingen i kommunen desværre har trukket ud, håber vi at Fredningsnævnet kan
fremskynde behandlingen af sagen.

Side 2 af 5

KOPI

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 18. maj 2020 udtalt, at foreningen ingen
indsigelser har imod projektet.
Miljøstyrelsen har i en udtalelse af 28. november 2019 om opførelse af et nyt sommerhus på ejendommen Gl. Næsgårdsvej 7 udtalt bl.a.:
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt
i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Det ansøgte vil heller ikke påvirke noget Natura 2000-område.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et nyt sommerhus som det i ansøgningen beskrevne strider ikke mod fredningsdeklarationens bestemmelser, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke
taler mod at give dispensation.
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Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til opførelse af et sommerhus som det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.
Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj
Att. Henriette Olsen
hengh@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-056-2020
Den 16. juli 2020

Ved mail af 9. juni 2020 har Odsherred Kommune fremsendt en ansøgning om opførelse af et gæstehus på 26 m2 på matr.nr. 4gh Ordrup By, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 30, Ordrup, 4540 Fårevejle, som ejes af Kathrine Høg Riis.
Odsherred Kommune har oplyst, at huset ligger i område H1, og at gæstehuset skal opføres med sort
træbeklædning, sort tagpap og hvide vinduer. Af ansøgningen fremgår yderligere:
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes. Spørg
Naturteam hvis der ellers er tvivl om hvad der skal stå.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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Ejendommen Ved Skoven 30 er vist med blå prik.

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i en mail af 10. juni 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Fredningsnævnets afgørelse:
Opførelse af et gæstehus som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelserne,
ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold ikke kan antages at tale
mod at give dispensation.

Side 4 af 6

Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til på ejendommen at opføre et gæstehus som beskrevet
i ansøgningen med bilag.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Side 6 af 6

KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj
Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-057-2020
Den 16. juli 2020
Ved mail af 11. juni 2020 har Odsherred Kommune fremsendt en ansøgning om opførelse af et sommerhus med en integreret overdækning på matr.nr. 4q Ordrup by, Fårevejle, beliggende Tidselvej 23,
Ordrup, 4540 Fårevejle, som ejes af Tonny Bondesen.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 82 m² med integreret overdækninger på i alt 23 m². Fritliggende carport på i alt 30 m² heraf udhus på 12 m².
Grunden er på 788 m². Eksisterende bebyggelse på ejendommen nedrives.
Til orientering kræver carport og integreret udhus ikke byggetilladelse men godkendelse fra
Fredningsnævnet.
Deklaration/Fredningskendelse nr.: Deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943 Ejendommen
er beliggende i område H1.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag:
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
Materialer og farver:
 Ydervægge: Træ i farven sort
 Tag: Betontagsten i farven sort
 Vinduer: Mahogni
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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KOPI

Side 2 af 6

KOPI

Side 3 af 6

KOPI

Ejendommen vist med blå prik er beliggende i et sommerhusområde.

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i en mail af 16. juni 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Fredningsnævnets afgørelse:
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KOPI

Opførelse af et nyt sommerhus med integreret overdækninger samt carport med udhus som beskrevet
i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke kan antages at tale mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre et nyt sommerhus med integreret overdækninger samt en carport med udhus, sådan som det fremgår af ansøgningen med bilag. Det er en betingelse for tilladelsen, at tidligere bygninger på grunden fjernes.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

FN-VSJ-064-2020
Den 17. juli 2020
Ved mail af 9. juli 2020 har Odsherred Kommune fremsendt en ansøgning om opførelse af et sommerhus med en integreret overdækning på matr.nr. 4mf Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bregnevej
21, Ordrup, 4540 Fårevejle, som ejes af Søren Knop Pedersen.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 104 m² samt integreret overdækning på 28 m². Grunden er på 800 m² og ubebygget.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag:
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader Materialer og farver:
 Tag: Betontagsten i farven sort
 Vægge: Træbeklædning i farven sort
 Vinduer/døre: Træ/alu i farven sort
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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KOPI
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KOPI

Ejendommen Bregnevej 21, Ordrup er vist med blå prik. Fredede områder er skraveret.

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har i en mail af 15. juli 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Fredningsnævnet gav den 28. oktober 2019 tilladelse til den tidligere ejer af ejendommen til opførelse
af et andet hus på grunden (sag nr. FN-VSJ 69/2019).
Fredningsnævnets afgørelse:
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KOPI

Opførelse af et nyt sommerhus med integreret overbygning som beskrevet i ansøgningen, beliggende
i et fuldt udbygget sommerhusområde er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre et nyt sommerhus med integreret overbygning, således som det fremgår af ansøgningen med bilag.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Fredningsnævnets tilladelse af 28. oktober 2019 i sag FN-VSJ 69/2019 vedrørende samme ejendom
er bortfaldet i forbindelse med denne afgørelse.
Ole Stryhn
formand
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573 Højby Sj.
rivra@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
Vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-080-2020
Den 31. august 2020
Ved mail af 24. august 2020 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om opførelse af en tilbygning til et eksisterende sommerhus på matr.nr. 4ve Ordrup By, Fårevejle, beliggende Degnekrogen 4, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Benny Rene Christensen og er
beliggende i fredningens område H2.
Af mailen fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 VE/3
Ejendommen matr.nr. 4 ve, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Degnekrogen 4, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på 66 m 2 heraf 24
m2 integreret udhus og 42 m2 integreret garage. Grunden er på 1443 m2 og der er registreret et sommerhus på 161 m2 med
26 m2 integreret carport hvoraf 13 m2 nedrives samt udhus på 16 m2 hvor 8 m2 nedrives.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred kommune er opmærksom på §7 som foreskriver følgende: ”(…) og der maa paa hver Grund kun anbringes
eet beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.”
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen da carport, udhus og garage er
integreret i det eksisterende sommerhus og ikke flere enkeltstående bygninger på grunden.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Facader
 Stueplan
Materialer og farver:
Tilbygning til sommerhus
 Tag: røde beton tagsten med 22,58 graders hældning
 Ydervægge: svenskrød træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: hvide
Eksisterende sommerhus
 Tag: røde beton tagsten med 22,58 graders hældning
 Ydervægge: svenskrød træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: hvide
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade byggeriet
og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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Ejendommen er vist med blå prik. Fredning er vist med skravering.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 25. august 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
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Nævnets afgørelse:
Opførelse af en integreret tilbygning på 45 m2 til et eksisterende sommerhus som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre en tilbygning til det eksisterende sommerhus som angivet i ansøgningen og de foran viste tegninger.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Naturteamet
Nyvej 22, 4573 Højby Sj.
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-074-2020
Den 24. august 2020
Ved mail af 20. august 2020 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om ændring af taghældningen på et udhus på matr.nr. 4bæ Ordrup By, Fårevejle, beliggende Højdevej 1,
Ordrup, 4540 Fårevejle, og som ejes af Jo Vibe Tolshave.
Af kommunens mail fremgår bl.a.:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om ændring af tag på et ældre eksisterende skur.
…
Kommunens Byggesagsteam har udtalt at det ansøgte ikke kræver byggetilladelse.
Det ansøgte er beliggende inden for et areal omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens
§ 18 omkring fortidsmindet ”Høje Sten”.
Kommunen har dog, i forhold til de hensyn kommunen skal varetage med administration af fortidsmindebeskyttelseslinjen, fundet, at ændringerne er bagatelagtige og derfor kan gennemføres uden dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer, at ændringen ikke strider mod fredningen, men at ændringen kræver fredningsnævnets godkendelse.
Snittegning og situationsplan er vedhæftet som bilag:
Materialer og farver:
Ejer har oplyst:
”Aktuelt er taget dels grå eternit og dels gennemsigtige plast tagplader, som giver ovenlys. Ca. 2/3 eternit og 1/3
plast.
Vi ønsker at erstatte den del som er eternit med sort tagpap og den del som er gennemsigtig plast med glas.”

Eske Madsen-Østerbye har på vegne af ejeren i en mail af 10. august 2020 til Odsherred Kommune
bl.a. oplyst:
Vi har et udhus m.m., som fremgår af BBR meddelelsen som bygning nr. 3.
Taget på udhuset (er vi ret sikre på) er lagt med gamle asbestholdige bølgeeternitplader. Dem ønsker vi at skifte.
I samme forbindelse vil vi gerne ændre taghældningen. Taget er set fra fronten ved rygningen 260 cm over terræn og falder med en hældning til 160 cm over terræn ved tagudhænget. Da grunden skråner, er højden over terræn på bagsiden af bygningen ved rygningen 200 cm og 100 cm ved tagudhænget.

Vi ønsker når taget skal skiftes at reducere taghældningen så højden ved tagudhænget fremover bliver 200 cm.
Se vedhæftede skitse. Højdemål på efter tegningen er med forbehold for at det konstruktionsmæssigt er muligt at
overholde den aktuelle højde på rygningen. Derfor tager vi forbehold for at et skift af taget kan medføre et krav
om øget dimension på spærene som vil øge højden med måske 20 cm.
Vi ændrer ikke størrelsen på eller placeringen af bygningen.
…
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Matr.nr. 4bæ Ordrup er vist med en prik. Fredet område er skraveret.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 20. august 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
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Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Nævnets afgørelse:
Ændring af taghældningen og tagbelægningen mv. på et eksisterende udhus som beskrevet foran er
ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3
nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at ændre taghældning og tagbelægning på et eksisterende udhus som beskrevet i ansøgningen med bilag. Endvidere meddeles tilladelse til at hæve taget
med op til 20 cm, såfremt den ændrede spærkonstruktion nødvendiggør dette.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
Formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573 Højby Sj.
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-070-2020
Den 25. august 2020
Ved mail af 5. august 2020 har Søren Munkholm Haukrogh sendt nævnet en ansøgning om opførelse
af en tilbygning til et eksisterende sommerhus på hans og Lene Munkholm Haukroghs ejendom,
matr.nr. 4vs Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 27, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af denne mail fremgår bl.a.:
Ansøgning om byggetilladelse - Næsgårdsvej 27, 4540 Fårevejle, Matr. 4 VS, Kaarup og Ordrup Byer
Vores arkitekt har på vores vegne d. 15.07.2020 søgt Odsherred kommune om tilladelse til etablering af en tilbygning til et eksisterende sommerhus, udført som en forlængelse af den eksisterende bygningskrop med delvis
inddragelse af øst-terrassen under eksisterende tag. Ansøgningen er vedhæftet.
Kommunen har endnu ikke tildelt en sagsbehandler men meddelt, at vi selv kunne fremsende ansøgning til behandling i Fredningsnævnet hvilket vi hermed gør.
Vores arkitekter er Christian Rønne fra RØNNE ARKITEKTER.
Lad mig endelig høre hvis Fredningsnævnet har spørgsmål, kommentarer eller ønsker uddybende materiale.

Af ansøgningen til Odsherred Kommune fremgår:
15.07.2020
Vedr. Næsgårdsvej 27, 4540 Fårevejle, Matr. 4 VS, Kaarup og Ordrup Byer
Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning til fritidshus
Hermed ansøges om tilladelse til etablering af en tilbygning til et eksisterende sommerhus, udført som en forlængelse af den eksisterende bygningskrop med delvis inddragelse af øst-terrassen under eks. tag.
Grundens udnyttelse
Grundens udnyttelse fremgår af Tegning T01, Situationsplan. Efter tilbygning er bebyggelsesprocenten for ejendommen 4 og overdækkede terrasser 16 m2. Grundens udnyttelse kræver ingen dispensationer.
Afstande til skel og bygningsmål
Afstande til skel, bygningsmål og bygningshøjder fremgår af tegningerne. Ingen mål på det ansøgte kræver dispensationer. Tilbygningen afsættes af landinspektør, der vil eftergå afstande til skel mod nord og øst.
Arkitektur og konstruktioner
Tilbygningen opføres i samme arkitektur som det eksisterende sommerhus med ens taghældninger, materialevalg
og detaljer. Sommerhuset fremstår som opført med mørkegrønne facader og mørkerøde vinduesrammer. Facader
- eksisterende – og tilbyggede - ønskes malet sorte med hvide vinduesrammer, hvilket der hermed supplerende
søges om for tilladelse til. RAL-farver som RAL9005 og 9010.
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KOPI

Tilbygningen tilpasses aktuelle fugttekniske, bygningsfysiske-, isolerings- og konstruktions- krav. Konstruktionsopbygning fremgår af Tegning T05, Snit A. Konstruktionsberegning indleveres som en del af ”Teknisk Dokumentation” efter færdiggørelse.
…
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KOPI

Ejendommen vist med blå prik er beliggende i et sommerhusområde. Fredning er vist med skravering.
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Odsherred Kommune har den 20. august 2020 bl.a. udtalt:
Tilbygning til eksisterende sommerhus
Ejendommen matr.nr. 4vs, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 27, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilbygning på 33 m2 til eksisterende sommerhus.
Deklaration/Fredningskendelse nr:
Deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943.
Ejendommen er beliggende i område J1.
…
Det bemærkes at byggeriet overholder den afstand til skov, der fremgår af deklarationens afsnit X:
X.
… samt at Arealerne indenfor Byggelinien ved Skov frigives til Bebyggelse i Overensstemmelse med
Reglerne i Naturfredningslovens § 25, dog saaledes at et Bælte paa 10 m ind mod Skovkanten friholdes
for Bebyggelse.
…
Facadetegning, plantegning og situationsplan er vedhæftet som bilag.
Materialer og farver:
Tilbygningen opføres i samme arkitektur som det eksisterende sommerhus med ens taghældninger, materialevalg
og detaljer. Sommerhuset fremstår som opført med mørkegrønne facader og mørkerøde vinduesrammer.
Facader - eksisterende – og tilbyggede - ønskes malet sorte med hvide vinduesrammer, hvilket der hermed supplerende søges om for tilladelse til. RAL-farver som RAL9005 og 9010.
Kommunens indstilling til ansøgningen: Odsherred Kommune vurderer, at tilbygningen ikke strider mod fredningen, men at ændringen kræver fredningsnævnets godkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 10. august 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Nævnets afgørelse:
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KOPI

Opførelse af en tilbygning på 33 m2 til et eksisterende sommerhus og ændring af farver på husets
facade og vinduer som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom
de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dis-pensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre en tilbygning til det eksisterende sommerhus og at ændre farver på husets facade og vinduer som angivet i ansøgningen og de foran viste
tegninger.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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24. august 2020

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-VSJ-53-2018.
Klik her for at se afgørelsen.

Sagsnr.: 19/06820
Klagenummer.: 1004331
SRI

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET
MILJØ- OG
FØDEVAREKLAGENÆVNET

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om opførelse af sommerhus, anneks og udhus med garage inden for fredning i Odsherred
Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3 (fredningsdispensation).1
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Vestsjællands afgørelse af 27. december 2018 om afslag på dispensation til opførelse af sommerhus, anneks og udhus med garage på matr. nr. 4xo Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Næstoften 13, Ordrup, 4540 Fårevejle i Odsherred Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljøog Fødevareklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer.

2

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

3

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv.

Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.
72 40 56 00
CVR-nr. 37795526
EAN-nr. 5798000026070
nh@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 21. juni 2019 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejendommens ejer.
Klager har navnlig anført, at
-

den gældende lokalplan, som tillader opførelse af et gæstehus, har
forrang frem for fredningsdeklarationen,
det ikke er et sagligt hensyn i henhold til fredningen at lægge vægt
på bygningernes spredte placering, og
Odsherred Kommune har udtalt, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningsbestemmelserne.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3.
2. Sagens oplysninger
2.1 Ejendommen/området
Ejendommen er beliggende i fuldt udbygget sommerhusområde ved Ordrup Strand ud til Sejerø Bugt. Grunden er ubebygget med et areal på 2.772
m2, omgivet af levende hegn, og den centrale del fremstår som eng med
spredte mindre træer.
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 6 for Ordrup Næs af 15. januar
1981.4 Lokalplanens formål er at sikre en anvendelse af Ordrup Næs, der
tilgodeser de fredningsmæssige interesser, at bevare en fortsat høj kvalitet
ved udstykning og bebyggelse i delområderne A1 og A2, og at styre udstykning og bebyggelse i delområde A3, således at umiddelbare fredningsinteresser tilgodeses bedst muligt, jf. lokalplanens pkt. 2. Den omhandlede
ejendom er beliggende i delområde A1.
Ejendommen er tillige omfattet af en fredningsdeklaration fra 1943, der
dækker et større område ved Ordrup Næs og Ordrup Strand, herunder hele
det pågældende sommerhusområde.5 Af fredningsbestemmelserne fremgår
blandt andet, at der i det fredede område ikke må opføres bygninger uden
fredningsnævnets godkendelse af bygningstegninger, og at der på hver
grund kun må anbringes et beboelseshus med udhuse og en garage. Derudover regulerer deklarationen omfanget og størrelsen af udstykninger i området.
2.2 Den påklagede afgørelse
Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 27. december 2018 i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag på dispensation fra
fredningen til opførelse af bl.a. et sommerhus og et anneks på ejendommen.

4

https://kaarupskovogordrupnaes.dk/onewebmedia/lokalplan6%20050918jde.pdf.

5

Deklaration godkendt den 6. april af Naturfredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.
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Det fremgår af afgørelsen, at Odsherred Kommune den 10. september 2018
på vegne af ejendommens ejere har søgt om dispensation til et byggeprojekt bestående af et sommerhus på 104 m2 med overdækket terrasse på 34
m2, et anneks på 32 m2 og en garage/skur på 42 m2. Kommunen har i en
udtalelse til fredningsnævnet anført, at det ansøgte ikke vurderes at stride
mod fredningens formål.
Det fremgår af ansøgningen og den deri indeholdte projektbeskrivelse, at
beboelsen ønskes opdelt i et sommerhus og et tilhørende gæsteanneks, så
bebyggelsen visuelt fremtræder som mindre, selvstændige enheder i stedet
for et enkelt hus med en (for) stor volumen. Man ønsker herved at underordne bygningernes størrelse i forhold til den omkringliggende natur, herunder i forhold til nogle mindre træer på grundens centrale del. Endvidere
begrundes ansøgningen med, at klager, som er et pensioneret ægtepar, primært kommer til bruge sommerhuset alene, men ønsker samtidigt, at der
er en separat bygning til brug for børn og børnebørn, når de lejlighedsvist
kommer på besøg. Det er således klagers opfattelse, at det ansøgte projekt,
hvor beboelsen er opdelt i et sommerhus og gæsteanneks, vil fremstå mindre dominerende i forhold til et projekt, hvor beboelsen er samlet i ét stort
sommerhus.
Klager har i bemærkninger af 21. september, 2. november og 12. november
2018 til fredningsnævnet anført, at lokalplan 6 har forrang frem for fredningsdeklarationen fra 1943, idet lokalplanen er vedtaget i overensstemmelse med Overfredningsnævnets kendelse af 7. november 1979, som derved har taget stilling til lokalplanens indhold i forhold til fredningsbestemmelserne.
Miljøstyrelsen har den 18. oktober 2018 som teknisk bistand til fredningsnævnet udtalt, at lokalplanen ikke har betydning for vurderingen af det ansøgte i forhold til fredningsbestemmelserne af 6. april 1943. Endvidere har
styrelsen vurderet, at fredningsdeklarationen ikke kan betragtes som en
planlægningsmæssig relevant deklaration, hvorfor den ikke bortfalder automatisk i medfør af planloven ved vedtagelsen af modstridende lokalplanbestemmelser.
Fredningsnævnet har den 19. december 2018 foretaget besigtigelse af ejendommen med deltagelse af klager, to repræsentanter fra Odsherred Kommune og én repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening. Af protokollen fra besigtigelsen fremgår blandt andet, at Danmarks Naturfredningsforening har anført, at bygninger på en grund bør ligge samlet. Derudover
har klager fremhævet, at den ansøgte placering af bebyggelsen er valgt under hensyn til terrænforholdene og for at kunne bevare grundens randbeplantning og enkelte af træerne samt af hensyn til klagers børn, børnebørns
og venners benyttelse af sommerhusgrunden.
Fredningsnævnet har i afgørelsen anført, at det ansøgte byggeri forudsætter
en dispensation fra fredningsbestemmelserne fra 1943, og at en lokalplan
3

efter planloven kan tilsidesætte servitutter, som har en planmæssig relevans, men at en lokalplan ikke kan tilsidesætte eller ophæve bestemmelser
fastsat ved en fredningsafgørelse.
Fredningsnævnet har fundet, at bestemmelserne i deklarationens punkt VII
og VIII gælder forud for bestemmelser i en lokalplan og derfor alene kan
ændres ved en ny fredningssag.
Det fremgår videre af afgørelsen, at fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet har anført, at fredningsbestemmelserne er fortolket således, at bygninger på en grund så vidt muligt skal holdes samlet og anbringes på en måde, som tillader, at man kan se områdets terrænformer og natur
samt, således at der i mindst muligt omfang sker indgreb i terrænet.
Fredningsnævnet har i den forbindelse anført, at det ansøgte byggeprojekt
med beboelseshus, gæstehus og carport med et større udhus er placeret i
større afstand fra hinanden uden at terrænforholdene på grunden nødvendiggør en spredt placering af bygningerne.
Herefter har fredningsnævnet vurderet, at bygningerne ikke med hensyn til
arkitektur, udseende, materialer eller farver er i strid med fredningsbestemmelserne, men at den ønskede, spredte placering af bygningerne vil være i
strid med hensigten med fredningsbestemmelserne.
2.3 Klagens indhold
Klager har anført, at bestemmelserne i lokalplan nr. 6 har forrang for modstridende bestemmelser i fredningsdeklarationen, idet lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Overfredningsnævnets kendelse af 7. november 1979.
Det er desuden klagers opfattelse, at det er usagligt, at fredningsnævnet har
lagt vægt på bygningernes spredte placering, idet dette ikke er et hensyn
som skal tilgodeses i fredningen. Klager har i den forbindelse bemærket,
at fredningsnævnet i henhold til fredningsdeklarationen alene skal godkende bygningernes udvendige farver samt deres udseende og størrelse.
Endvidere har klager anført, at Odsherred Kommunes udtalelse af 10. september 2018 om byggeprojektet skal tillægges afgørende betydning, idet
kommunen efter klagers opfattelse er den kompetente myndighed i forhold
til at træffe afgørelse i henhold til fredningen.
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele
dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra
en fredning end nævnt i stk. 1, samt helt eller delvist ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun ske efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Den omhandlede ejendom er omfattet af fredningsdeklaration godkendt
den 6. april 1943 af Naturfredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.
Det fremgår af deklarationen, at et konsortium, som havde erhvervet ejendommen Næsgaarden med henblik på udstykning og sommerhusbebyggelse, accepterede at pålægge ejendommen servitutbestemmelser om
blandt andet udformning og placering af bebyggelse, efter at en grundejerforening havde protesteret mod den projekterede udstykning, og efter at
Danmarks Naturfredningsforening havde fremsat et forslag om partiel
fredning af ejendommen.
Området, som er omfattet af fredningsdeklarationen, er opdelt i en række
delområder (afdelinger A-P), hvor den omhandlede ejendom ligger i delområde I1.
Af fredningsbestemmelsernes punkt VII, der gælder for størstedelen af området, herunder delområde I1, fremgår blandt andet følgende:
”Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1
Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen m indrettes, og der må
på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse
og en Garage.”
[…]
”I øvrigt må der på arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som
ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.”

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan tiltræde, at det ansøgte kræver dispensation, idet fredningsbestemmelserne i deklarationen ikke er tilsidesat eller
kan anses for ophævet ved vedtagelse af lokalplan nr. 6 for Ordrup Næs af
15. januar 1981.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er enigt med fredningsnævnet i, at den
spredte placering af bygningerne vil være i strid med hensigten med fredningsbestemmelserne, og nævnet finder, at den ansøgte placering vil påvirke de landskabelige og naturmæssige interesser i området.
5

På den baggrund og idet fredningsnævnets begrundelse i det hele tiltrædes,
stadfæster Miljø- og Fødevareklagenævnet fredningsnævnets afgørelse.
3.2 Gebyr
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf.
gebyrbekendtgørelsens § 2.
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Vestsjællands afgørelse af 27. december 2018 om afslag på dispensation til opførelse af sommerhus, anneks og udhus med garage på matr. nr. 4xo Ordrup
by, Fårevejle, beliggende Næstoften 13, Ordrup, 4540 Fårevejle i Odsherred Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Vestsjælland (FN-VSJ-053-2018) samt for klager via klageportalen. Afgørelsen
sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplysninger vil blive anonymiseret.
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.

Thomas Steensen
Stedfortrædende formand
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

rivra@odsherred.dk
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-083-2020
Den 7. september 2020
Ved mail af 25. august 2020 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om opførelse af et gæstehus på matr.nr. 4ck Ordrup By, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 16, Ordrup, 4540
Fårevejle. Ejendommen ejes af Gitte Holm og Jens Erik Ditlevsen og er beliggende i fredningens
område H2.
Af mailen fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 CK/4
Ejendommen matr.nr. 4 ck, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 16, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af gæstehus på 26 m2. Grunden er på 1600 m2 og der
er registreret et sommerhus på 72 m2 og et udhus på 28 m2.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Plantegning
 Facader
 Fotos af eksisterende sommerhus
Materialer og farver på ansøgte gæstehus:
 Tag: Sort tagpap
 Ydervægge: Umbragrøn træbeklædning
 Vinduer: Hvide
Materialer og farver på eksisterende sommerhus:
 Tag: Sort tagpap
 Ydervægge: Umbragrøn træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: Hvide
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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Ejendommen er vist med gult omrids. Fredning er vist med skravering.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 1. september 2020 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.

Fredningsnævnets afgørelse:
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Opførelse af et gæstehus på 26 m2 som beskrevet i ansøgningen i det fuldt udbyggede sommerhusområde er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre et gæstehus som angivet i ansøgningen
med de tilhørende tegninger.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Side 9 af 9

KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

riwra@odsherred.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-084-2020
Den 7. september 2020
Ved mail af 26. august 2020 har Odsherred Kommune på vegne af ejerne Anne Helene og Bo Fuglsang Larsen sendt nævnet en ansøgning om at måtte opføre et gæstehus på matr.nr. 4mo Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Bregnevej 8, Ordrup, 4540 Fårevejle, som er i fredningens område H2.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr. 9-4 MO/4
Ejendommen matr.nr. 4mo, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bregnevej 8, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af gæstehus på 9 m2 med 3 m2 overdækket areal.
Grunden er på 797 m2 og der er registreret et sommerhus på 86 m2.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
Materialer og farver på ansøgte gæstehus
 Tag: Sorte shingles
 Ydervægge: Grå træbeklædning
 Vinduer, døre og sternbrædder: Hvide
Materialer og farver på eksisterende sommerhus
 Tag: Sort fibercement
 Ydervægge: Gul træbeklædning (ønskes grå)
 Vinduer og sternbrædder: Hvide
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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Side 2 af 5

KOPI

Ejendommen er vist med blå prik. Fredning er vist med skravering.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 31. august 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har imod projektet.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Fredningsnævnets afgørelse:
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Opførelse af et mindre gæstehus med de materialer og farver og på det sted, der er beskrevet i ansøgningen, er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre et mindre gæstehus som beskrevet i ansøgningen med tilhørende bilag.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand

Side 4 af 5

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
jafra@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tl f. 20 60 23 94
ves ts jaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-075-2020
Den 11. september 2020
Ved mail af 17. august 2020 har Odsherred Kommune på vegne af Trine Holst Johansen sendt nævnet
en ansøgning om at måtte opføre et udhus på matr.nr. 4æx Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 35, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen er beliggende i fredningens område I1 .
Af kommunens brev fremgår:
Trine Holst Johansen, ejer af matrikel 4 æx Ordrup By, Fårevejle beliggende Næsgårdsvej 35,
4540 Fårevejle har ansøgt Odsherred Kommune om tilladelse til at opføre et udhus/skur på 21
m2 på grunden.
Skuret får en højde på 3,7 m, taget bliver beklædt med mørkegråt tagpap og får en hældning
på 15º og 20º.
Facaden bliver beklædt med lodrette kalmarbrædder i lærk, som behandles med trætjære til
mørk træfarve. Vinduer og døre males i mahogni- farve.
Odsherred Kommune har vurderet, at det ansøgte kan udføres uden byggetilladelse, men blot
skal overholde bygningsreglementet. (BR18 § 5).
Link til fredningskendelser: https://www2.blst.dk/nfr/00873.00.pdf
Matriklen er beliggende i område I1 , som rummede den tidligere Næsgård, der nu er nedrevet.
Odsherred Kommune vurderer, at opførelsen af skuret ikke strider mod fredningens formål,
men bygningen skal godkendes af fredningsnævnet.
Vi vurderer desuden, at sagen kan afgøres uden en besigtigelse fra Fredningsnævnet.
Vedhæftet dette brev er ansøgning, plantegninger og situationsplan.
Af ejerens ansøgning fremgår:
Redegørelse:
Vi ansøger hermed om opførelse af udhus /skur på vores nyligt erhvervede sommerhusgrund,
Næsgårdsvej 35. Området er fredet under lokalplan nr. 6, Ordrup By, og kræver derfor godkendelse i Fredningsnævnet.

KOPI

Som fremgår af vedhæftede plantegning vil skuret blive 21m2 (7 *3m) med en taghøjde på
3,7m. Taghældning på hhv. 15 og 20 grader.
Facadematerialer; lodrette kalmarbrædder i lærk, behandles i trætjære til mørk træfarve.
Vinduer og døre males i mahogni-farve.
Taget beklædes med mørkegråt tagpap.
Placering på grund (som markeret i vedhæftede dokument), vil blive 5 meter til sydligt skel
og 17 m til skel mod Næsgårdsvej.
Vi formoder at ovenstående beskrivelse overholder fredningsplan, og regner med at høre fra
jer, hvis der er noget vi har overset.
For nuværende er der endnu ikke ansøgt om byggetilladelse til sommerhus, denne vil komme
senere på året.
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KOPI
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KOPI

Ejendommens placering er markeret med en blå prik. Fredede ejendomme er vist med skravering.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 20. august 2020 meddelt, at foreninge n
ingen indvendinger har imod projektet.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.

Nævnets afgørelse:
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KOPI

Opførelse af et udhus som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelse r ne,
ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre et udhus som beskrevet i ansøgningen.
Af hensyn til evt. kommende ansøgninger om yderligere bygninger på grunden skal det bemærkes, at
nævnet følger den praksis, at bygninger på en sommerhusgrund så vidt muligt skal ligge samlet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Ole Stryhn
formand
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KOPI

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

riwra@odsherred.dk

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-097-2020
Den 21. september 2020
Ved mail af 9. september 2020 har Odsherred Kommune på vegne ejerne Dorte og Kaj Rosager sendt
nævnet en ansøgning om at måtte opføre en tilbygning til et sommerhus på matr.nr. 4mb Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Bregnevej 13, Ordrup, 4540 Fårevejle i fredningens område H2.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 MB/1
Ejendommen matr.nr. 4 mb, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bregnevej 13, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af tilbygning til sommerhus på 5 m2. Grunden er på
800 m2 og der er registreret et sommerhus på 56 m2 samt et udhus på 8 m2 og en carport på 12 m2. Den ansøgte
tilbygning er en udvidelse af facade under eksisterende tag.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Facader
 Stueplan
 Fotos
Materialer og farver:
Tilbygning til sommerhus
 Tag: sorte metalplader
 Ydervægge: koksgrå træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: hvide
Eksisterende sommerhus
 Tag: sorte metalplader
 Ydervægge: koksgrå træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: hvide
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

2

3

4

5

Ejendommen er vist med gult omrids. Fredning er vist med skravering.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 11. september 2020 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har imod projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Nævnets afgørelse:

6

Opførelse af en mindre tilbygning til et sommerhus med de materialer og farver, som er beskrevet i
ansøgningen, er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre en mindre tilbygning som beskrevet i ansøgningen med tilhørende bilag.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

KOPI

Ejendomsmægler & valuar
Kasper Jensen
Casa Bolig
Kalundborgvej 102, 4300 Holbæk
kasper@casab.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-082-2020
Den 7. september 2020
Ved mail af 25. august 2020 har du ifølge fuldmagt fra ejeren Sytter Kristensen sendt nævnet en
ansøgning om at måtte ændre farven på facaden på et sommerhus på matr.nr. 4qo Ordrup By, Fårevejle, beliggende Birkeberg 6, Ordrup, 4540 Fårevejle, fra svenskrød til sort. Ejendommen er beliggende i fredningens område H2.

Ejendommen er vist med blå prik. Fredning er vist med skravering.

Odsherred Kommune har i en mail af 2. september 2020 udtalt bl.a.:
Fredningsnævnet har modtaget forespørgsel om farven på ejendommen kan ændres fra svenskrød til sort.
Odsherred Kommune vurderer umiddelbart at en farveændring fra svenskrød til sort er muligt i forhold til fredningsdeklarationen.
Til orientering har vi en verserende sag på samme ejendom hvor der er søgt om lovliggørelse af 1. sal.
Sagen er endnu ikke gennemgået og vi har derfor ikke det fulde overblik.
Fredningsnævnet vil høre nærmere såfremt der vurderes at være nødvendigt i forhold til fredningsdeklarationen.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 26. august 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har imod farveændringen.
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Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Nævnets afgørelse:
Ændring af farven på sommerhusets facader fra svenskrød til sort er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler
mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at ændre farven på sommerhusets facader
fra svenskrød til sort.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573Højby Sj.
Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-108-2020
Den 15. oktober 2020
Ved mail af 30. september 2020 har Odsherred Kommune på vegne af ejerne Christina og Jens Schaufuss sendt nævnet en ansøgning om at måtte opføre en tilbygning til et sommerhus på matr.nr. 4ir
Ordrup By, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 21, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Ansøgning om opførelse af udhus
Fredningsnævnet for Vestsjælland anmodes om at tage stilling til godkendelse af opførelse af ca. 20 m2 skur på
matrikel 4ir Ordrup By, Fårevejle, postadresse Døvnældevej 21, 4540 Fårevejle.
Deklaration/Fredningskendelse nr:
Deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943. Ejendommen er beliggende i område H2.
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres,
forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og
der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Kommunen finder, at der er tale om en bygning omfattet af nævnte bestemmelse.
…
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag:
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
Ansøger oplyser i ansøgningsmaterialet, at der søges om opførelse af et skur på 19,8 m2, som erstatter eksisterende
garage på ca. 30 m2, og som opføres stort set samme sted som eksisterende garage. Skuret oplyses at blive opført
som en trækonstruktion funderet på punktfundamenter og en betonplade, der er delvis isoleret, men ikke opvarmet.
Materialer og farver
 Ydervægge: Sortmalet klinkbeklædning af brædder
 Tag: Tagpap i farven sort

Side 1 af 4

Luftfoto fra 2019 med markering af placeringen af skuret.
Skurets facader fra ansøgningsmaterialet ses nedenfor:

Kommunens bemærkninger:
Kommunens Byggesagsteam har udtalt at det ansøgte ikke kræver byggetilladelse.
Odsherred Kommune bemærker, at skuret erstatter en ældre garage på ca. 30 m2, der nedrives som følge af projektet.
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse, inden en afgørelse kan træffes.
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Situationsplan

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 5. oktober 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har imod projektet.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af et udhus som det beskrevne til erstatning af en nedrevet garage er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke
taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre et udhus til erstatning af en nedrevet garage
som beskrevet i ansøgningen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573 Højby
Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tl f. 20 60 23 94
ves ts jaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-061-2020
MST 2020-25389
Den 5. oktober 2020

Ved mail af 23. juni 2020 har Odsherred Kommune på vegne af ejerne Ellen og Jan Möllerström
sendt fredningsnævnet en ansøgning om en lovliggørende godkendelse af, at der er opført et udhus
på matr.nr. 8cq Ordrup By, Fårevejle, beliggende Lang Agre 15, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af mailen fremgår:
Odsherred Kommune har modtaget vedlagte partshøring og anmodning af 13. april 2020 om fredningsnævnets
godkendelse af udhus.
Sagen omhandler ejendommen, matrikel 8cq Ordrup By, Fårevejle, beliggende Lang Agre 15, 4540 Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af fredning jf. deklaration nr. 75 tinglyst 7. april 1943. Ejendommen er beliggende i
område E jf. kortbilaget til deklarationen.
Kommunen varslede lovliggørelse af udhuset 4. marts 2020.
Der er redegjort for sagen i kommunens varsel af påbud, ligesom vi henviser til ejers vedlagte partshøring.
Kommunen bemærker, at bemærkningerne vedr. byggefelt jf. gældende lokalplan, efter kommunens vurdering
ikke er afgørende for vurderingen af, om der foreligger et ulovligt forhold jf. fredningsbestemmelserne. Kommunen finder ikke at det viste eksempel på et andet udhus er relevant for sagen. Kommunen vil fastholde at placeringen af udhus det pågældende sted virker skæmmende på de landskabelige værdier i området.

Af varsel om påbud fremgår bl.a.:
Jeres ejendom, matrikel 8cq Ordrup By, Fårevejle, beliggende Lang Agre 15, 4540 Fårevejle er omfattet af fredning jf. deklaration nr. 75 tinglyst 7. april 1943. Ejendommen er beliggende i område E jf. kortbilaget til deklarationen.
Kommunen har konstateret, at der på ejendommen er opført et udhus uden godkendelse fra Fredningsnævnet for
Vestsjælland. I deklarationens punkt VII fremgår bl.a. fredningsbestemmelser om byggeri mv.:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med angivelse af
udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
…
I øvrigt må der paa arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets skøn kan virke skæmmende, eller drives virksomhed, som ved støj eller ilde lugt kan genere de omboende.”
Odsherred Kommune vurderer på dette grundlag, at udhuset er opført i strid med dekla rationen og derfor udgør
et ulovligt forhold i strid med naturbeskyttelsesloven. Forholdet er vist på bilag 1.

Området, som ejendommen er beliggende i, er i øvrigt et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde, kystlandskab og et område med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Ejendommen er derfor placeret i et område, som har væsentlige landskabelige værdier.
Matrikel 8cq Ordrup By, Fårevejle er beliggende i første række ud til åbent landskab, bestående af naturområde
med §3-beskyttet sø og eng og med Sejerø Bugt i baggrunden. Fra vejen, Lang Agre, der fungerer som offentlighedens adgangsvej til stranden, og som forløber langs ejendommen, er der udkig til naturområdet og til Sejerø
Bugt.
Da udhuset, når det betragtes fra vejen, Lang Agre, er placeret helt åbent i landskabet og uden en tæt tilknytning
til sommerhuset, er det kommunens vurdering, at udhuset virker skæmmende på de landskabelige værdier i området.
Kommunen var på tilsyn d. 23. januar 2020.

Foto 1. Udhuset med sø og Sejerø Bugt i baggrunden.
Bygningens funktion er ifølge BBR et udhus på 13 m2 opført i 2017 og er placeret nordvest for sommerhuset.
Registrering i BBR er ikke udtryk for at forholdet er lovligt.
Fredningsnævnet meddelte d. 6. juni 2016 tilladelse til sommerhus og ov erdækket areal jf. sag. FN-VSJ 35/2016.
Kommunen meddelte d. 5. juli 2016 byggetilladelse til et 76 m2 sommerhus og et overdækket areal på 28 m2 .
Udhuset indgår ikke i kommunens byggetilladelse eller fredningsnævnets afgørelse.
Kommunen vurderer i øvrigt at udhuset er placeret delvist uden for det byggefelt, som er markeret i kortbilag i
Lokalplan nr. 6 for Ordrup Næs for området. Heri fremgår at matriklen er registreret som parcel nr. 19. Der er
ikke meddelt dispensation fra lokalplanen til udhusets placering delvist uden for byggefeltet.

Udklip af kortbilaget fra lokalplanen, der viser byggefelter, samt luftfoto med markering af udhuset.
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Kommunen skal jf. det nyeste bygningsreglement ikke meddele byggetilladelse til udhuset. Det er dog ejers ansvar at overholde både gældende lovgivning og fredningsbestemmelserne.

Af svar på partshøring fremgår bl.a.
Vi søger lovliggørende dispensation for opførelse af udhus 2017 hos Fredningsnævnet for Vestsjælland/ Odsherred kommunes naturteam af flg. årsager.
I
a)

Vi har været helt uvidende om, at vi skulle søge tilladelse hos Fredningsnævn/naturteam til opførelse af
udhus, når Odsherred kommune ikke fordrer byggetilladelse til skure og carporte under 25m2 . Det er
her uklarheden opstår.
b) I byggetilladelsen af 5.juli 2016 nævnes det ikke, - derimod hvis” vi påtænker forhøjet terrasse skal vi
overholde 5 m, fra sti, skel, vej.” Det opfatter vi som bygnings myndighedernes vejledning i lovgrundlaget i forhold til vores videre udnyttelse af grunden. Vi mener at kommunen har forsømt sin oplysningspligt ved ikke at skrive, at vi gennem kommunen skal søge Fredningsnævnet om tilladelse til opsætning
af skur og andre mindre huse som man normalt ikke skal søge byggetilladelse til.
c) Fredningsnævnets tilladelse til bygning af fritidshus af 6.juni 2016 citeres fra Fredningsnævnets dekl. af
7. 4.1943: ”Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end en et age foruden kælder,
hvis loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må
indrettes, og der må på hver grund kun anbringes et beboelseshus til en familie med udhuse og en garage”. – Det forstår vi på den måde, at vi ikke skal indhente tilladelse fra Fredningsnævnet til opførelse
af udhus.
Sammenfatning; da farve og materialevalg har været sendt til godkendelse hos Fredningsnævnet inden Odsherred kommunes byggesagsafdeling giver byggetilladelse 5.juli 2016, og vi anvender samme til udhus, giver dette
os heller ikke anledning til at tro, at vi skal søge tilladelse til materialevalg og farver der allerede er godkendt.
Vedr. byggefeltet. Kommunen påstår ud fra en ikke målfast skits e fra Lokalplan 6, udsnit i 1:2000 at udhuset er
bygget delvist udenfor byggefeltet.
Forespurgt Jan Fisker Rasmussen fra kommunens naturteam, om de havde opmålt det ved deres besigtigelse
23.1.2020, var svaret; Nej.
Vi har via landmålerens opsatte skelpæle og vores arkitekts plantegninger med indtegnet byggefelt placeret skuret mere end de 5 m fra skel og vej som Lokalplan 6 kræver.
Sammenfatning: Vi mener således ikke, at skuret er bygget delvist uden for byggefeltet, og finder det er dårlig
forvaltningsskik at basere sin påtale af en lovovertrædelse på et skøn og ikke en konkret opmåling via uvildig
landmåler.
III Påstand; at udhuset virker skæmmende på de landskabelige værdier i området.
Ifølge lokalplan 6 §7.3:” Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.”
Da Fredningsnævnet allerede i skrivelse af 6.juni 2016 har godkendt farve og materialevalg, må det udelukkes at
dette udgør det skæmmende element ved udhuset. Det kan derfor kun henvise til placeringen indenfor byggefeltet. I lokalplan 6 nævnes kun farver og materialevalg som muligt skæmmende elementer og ikke udhusets placering.
Her nævnes to forhold;
a. Placeret for langt fra hovedhus og derfor virker skæmmende.
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Vi finder talrige eksempler på udhuse der ikke har tæt tilknytning til hovedhus. Se nærværende billedeks. Fra
parcel 14. som vi også formoder fra kommunens vurdering må virke skæmmende på grund af dets helt åbne placering uden tæt tilknytning til hovedhuset.

Vi spurgte i en telefonsamtale 25.3.2020 Jan Fisker Rasmussen fra Naturteamet på kommunen. Han mente vi
skulle rykke udhuset tættere på hovedhuset.
Han havde ikke opfattet det som et bevidst arkitektonisk greb, at skabe udsyn til nature n mellem hovedhus, annex og udhus og hermed også invitere dem der går forbi, til et kik igennem bygningsmassen. I øvrigt skal vi bemærke, at der ligger skure på andre grunde placeret langt fra hovedhuset. Eks. Skråt overfor vores grund se
ovenstående foto.
b. Udhuset virker skæmmende på de landskabelige værdier
I øvrigt finder vi ikke, at kommunen i tilstrækkelig grad har kunnet henvise til noget lovgrundlag der underbygger deres vurdering af, at der fra vejen skal være frit udsyn til landskabet omkring huset. I og med at Lang Agre
med kommunens og Fredningsnævnet godkendelse er blevet udstykket til sommerhusgrunde mener vi ikke at
man samtidig kan forlange samme udsyn som hvis dette ikke havde været tilfældet.
Såfremt Fredningsnævnet/naturteamets bekymringer havde angået naturen på grunden ville deres henvendelse
have været os kærkomment. Vi har været optaget af at påvirke den omgivende natur så lidt 3 som muligt gennem
at bygge på pæle så dyrelivet kan passere uhindret under huset. Ved ikke at anvende forurenende maling, og materialer m.m.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 24. juni 2020 udtalt:
Vi forholder os til teksten:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
I øvrigt må der paa arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets skøn kan
virke skæmmende, eller drives virksomhed, som ved støj eller ilde lugt kan genere de omboende.”
Vi mener, at det opførte udhus, bygget uden fredningsnævnets accept, er meget skæmmende og derfor ikke skal
være der.

Fredningsnævnet har til sagen indhentet en udtalelse af 21. juli 2020 fra Miljøstyrelsen:
Nedenstående skal alene ses som teknisk bistand, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, og kan hverken tages
som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
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Odsherred Kommune har videresendt et varsel af påbud om lovliggørelse af et udhus beliggende Lang Agre 15,
Fårevejle, matr.nr. 8cq, Ordrup By, Fårevejle. Desuden er medsendt ejernes efterfølgende ansøgning om retlig
lovliggørelse.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration for "Næsgaarden", Ordrup Næs.
Sagen synes fuldt oplyst af kommunen, bortset fra at kommunen ikke har oplyst, om det ansøgte vurderes at
kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter i det naturlige udbredelsesområde, der er
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 (habitatdirektivets bilag IV) eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
På nedenstående luftfoto er placeringen af ejendommen vist med rød prik. Fredningen er vist med skravering. …

Ansøgningen om lovliggørelse giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 24. september 2020. Det er under besigtigelsen oplyst, at udhuset er opført i 2017.
Benjamin Dyre, Odsherred Kommune, har ved besigtigelsen udtalt, at det opførte udhus ikke kan
antages at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 (habitatdirektivets bilag IV) eller
ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Fredningsnævnets afgørelse.
Efter en samlet konkret vurdering finder fredningsnævnet, at det opførte udhus ikke strider mod fredningsdeklarationens bestemmelser, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte
forhold ikke taler mod at give dispensation. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at ejendomme n
har en særlig beskaffenhed, hvor det med grundens størrelse og facon næppe vil være muligt at finde
en bedre placering til et udhus, ligesom udhuset er placeret, så man får udsyn til søen og den øvrige
natur mellem huset og udhuset. Endvidere forekommer udhuset ikke skæmmende.
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Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, lovliggørende dispensation til det på ejendommen opførte udhus.
Fredningsnævnet bemærker, at det efter opførsel af udhuset næppe vil være muligt at finde placeringer til evt. andre bygninger på grunden, hvorfor ejerne ikke vil kunne påregne at få tilladelse hertil.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573 Højby Sj.
Att. Jan Fischer Rasmussen
jafra@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-085-2020
Den 10. november 2020
Ved mail af 26. august 2020 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om opførelse af et udhus på matr.nr. 8au Ordrup By, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 36, Ordrup, 4540
Fårevejle. Ejendommen ejes af Per H. Zeuthen og Dorte Bruun og er beliggende i fredningens område I.
Af kommunens udtalelse fremgår bl.a.:
Per Hieronymus Zeuthen, som sammen med Dorte Bruun er ejer af matrikel 8au Ordrup By, Fårevejle beliggende
Hyrehøjvej 36, 4540 Fårevejle, har ansøgt Odsherred Kommune om tilladelse til at opføre et udhus/skur på 25 m 2
på grunden.
…
Taghældningen på bygningen vil være på 10%. Taghøjden er på 2,3 m mod skel og 2,6 m mod grund. Bygningen
vil blive placeret 3,0 meter fra skel mod Hyrehøjvej 34. Skuret tænkes funderet på sokkelsten.
Taget bliver beklædt med tagpap, siderne bliver med en sortmalet bræddebeklædning, småsprossede vinduer samt
en dør ligeledes med småsprossede vinduer, så det kommer til at ligne det eksisterende sommerhus mest muligt.
Odsherred Kommune har vurderet, at det ansøgte kan udføres uden byggetilladelse, men blot skal overholde bygningsreglementet. (BR18 § 5).
…
Odsherred Kommune vurderer, at opførelsen af skuret ikke strider mod fredningens formål, men bygningen skal
godkendes af fredningsnævnet.
Vi vurderer desuden, at sagen kan afgøres uden en besigtigelse fra Fredningsnævnet.
Vær opmærksom på, at det af ansøgningen fremgår, at bygningen skal være på 15 m2, dette er dog ændret til 25
m2 i mail til kommunen af sendt 1. juli 2020 (medsendt).
Ansøger har telefonisk meddelt Odsherred Kommune, at kun skurets størrelse er ændret i forhold til den oprindelige ansøgning, materialer, højde, taghældning mv. er som i den oprindelige ansøgning.
Vedhæftet dette brev er ansøgning, mail med reviderede plantegninger og facadetegninger samt situationsplan.

Af ansøgningen fremgår:
Redegørelse:
Bygning af nyt let isoleret skur/udhus på 15 m2, 3,0 x 5,0 meter med fladt skrånende tagpaptag. Taghældningen er
på 10%. Taghøjden er på 2,3 m mod skel og 2,6 m mod grund. Skuret vil vi placere 3,0 meter fra skel mod
Hyrehøjvej 34. Skuret tænkes funderet på 6 sokkelsten.

KOPI

Vi vil gerne have tagpap på skuret, en sortmalet bræddebeklædning, et småsprosset vidue samt en dør med småsprossede vinduer, så det kommer til at ligne vores gamle sommerhus mest muligt.

I mail af 1. juli 2020 skriver Per H. Zeuthen:
Hermed som aftalt en ny snittegning og facadetegning samt lidt andre tegninger over vores skurprojekt, som vi
snakkede om. Som nævnt har vi fortrudt det lille skur på 15 m 2 og vil nu gerne have lov til at lave det lidt større,
på 27 m2.

Med ansøgninger er indsendt følgende snittegning:

Samt nogle facadebilleder:
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Ejendommen er vist med gult omrids. Fredning er vist med skravering.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 21. august 2020 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har mod projektet.
Per H. Zeuthen har i en mail af 2. september 2020 oplyst, at afstanden fra huset og til den nærmeste
del af skuret vil være ca. 12 meter.
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 5. november 2020.
Ejendommen har et areal på 2.190 m2, heraf vej 230 m2, Ejendommen er ifølge BBR bebygget med
et sommerhus på 47 m2. Der er ikke i BBR registreret andre bygninger, men der findes på ejendommen også et mindre udhus, et udendørs bad og et brændeskur.
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Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af et udhus på 27 m2 som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at
give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation
til at opføre et udhus som det ansøgte på betingelse af, at udhuset opføres med en ca. 2 meter mindre
afstand til vejen end påvist ved besigtigelsen, og sådan at udhusets ene gavl flugter med en gavl på et
udhus hos naboen. Afstanden til hovedhuset vil således reduceres, og bygningerne på ejendommen
kommer til at ligge mindre spredt.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.
Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Side 6 af 6

KOPI

Jon Stevnbak Andersen
Næsgårdsvej 109
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-077-2020
Den 10. november 2020
Ved mail af 18. august 2020 har du ansøgt om lovliggørelse af, at der er opført et udhus på matr.nr.
4ai Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 109, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af din mail fremgår:
Jeg er, af Odsherred kommune, blevet oplyst at jeg skal søge om dispensation fra en fredning tinglyst på min
matrikel.
Vi har opført et lille udhus på vores grund, dels for opbevaring, men i høj grad også for at skærme mod bagboens
1,5 etage nyopførte tilbygning, som har frit udsyn over vores grund, som ligger i 2m lavere kote.
Udhuset er opført på matrikel Ordrup by, Fårevejle 4ai. Det er 10m2 og opført i samme sternbeklædning, som
hovedhuset. Facader er malet antracit grå, samme som hus. Taget er fladt, sort ståltag med 5 graders hæld. Udhuset er max 2,5m højt ifht skel og ligeledes lagt 2,5m fra skel. Se situationsplan.
Vedhæftet situationsplan samt 2 fotos af facade mod nord og vest. [se udtalelse fra kommunen]

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 23. september fra Odsherred Kommune:
Ansøgning om lovliggørelse af skur jf. nævnets sag. FN-VS-077-2020
Fredningsnævnet for Vestsjælland har 19. august 2020 anmodet om kommunens udtalelse til den ansøgning, som
ejer af matrikel 4ai Ordrup By, Fårevejle med postadresse Næsgårdsvej 109, 4540 Fårevejle har tilsendt Fredningsnævnet, vedr. tilladelse til lovliggørelse af et allerede opført skur på ejendommen.
…
Ejendommen er beliggende i område I.

Udklip fra deklarationens kortmateriale. Med rød streg er vist ejendommens placering.

KOPI

…
Kommunens Byggesagsteam har udtalt at det ansøgte ikke kræver byggetilladelse.
Kommunens bemærkninger:
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres,
forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette”. Og videre heder det: ”Iøvrigt må der paa arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets skøn kan virke skæmmende, eller drives virksomhed, som ved støj eller ilde lugt kan genere de
omboende”.
Kommunen finder, at der er tale om en bygning omfattet af de nævnte bestemmelser og noterer sig, at skuret er
opført uden Fredningsnævnets forudgående godkendelse. Skuret skal derfor lovliggøres retligt ved Fredningsnævnets godkendelse eller fysisk ved at fjerne skuret.
Ansøger har redegjort for skurets størrelse og placering i materialet fremsendt til Fredningsnævnet.
Her fremgår at skuret er på 10 m2 og opført i samme sternbeklædning som hovedhuset. Ansøger har oplyst, at
facader er antracit grå ligesom sommerhuset. Taget er et fladt, sort ståltag med 5 graders hældning. Udhuset oplyses at være max 2,5 m højt ifht skel og ligeledes lagt 2,5 m fra skel.

Facader og fotos fra ansøgningen af skuret.

Situationsplan. Udhusets placering er skitseret med rød streg.
Ansøger har lagt vægt på at skurets placering er valgt for at dække for naboens indkig.
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Odsherred Kommune bemærker, at skuret er placeret langt fra den eksisterende bebyggelse. Det er imidlertid
kommunens vurdering, at det konkrete område, hvor skuret er placeret har en mindre fredningsmæssig værdi, idet
bebyggelsen i det konkrete område i høj grad skærmer for indkig til skuret, og at den spredte bebyggelse i det
konkrete tilfælde, derfor ikke opleves som skæmmende.
På dette grundlag vurderer kommunen, at skuret ikke er i strid med formålet med fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 19. august 2020 udtalt, at placeringen af
udhuset ikke er i tråd med ønsket om at placere udhuse nært ved eksisterende hovedbygning. Er reglerne ellers overholdt, har foreningen ikke indvendinger mod projektet.
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 5. november 2020, hvor ejeren oplyste, at han har
placeret sit udhus, så det hindrer indblik og generende lys om aftenen fra en nyligt opført tilbygning
hos en bagbo på Højdevej 6. Terrænet skråner en del fra Højdevej ned mod Næsgårdsvej, og bagboen har også hævet terrænet, hvor der er lavet en tilbygning. Naboer på Næsgårdsvej har udhuse
og gæstehus placeret i samme afstand fra deres sommerhuse som det omhandlede udhus.
Fredningsnævnets afgørelse.
Efter en konkret vurdering af forholdene, herunder at placeringen er sket for at hindre generende
indblik og lys fra en bagbo, finder nævnet, at udhuset og dets placering ikke strider mod deklarationens bestemmelser eller væsentligt mod de principper for samling af bygninger, som nævnet tilstræber overholdt, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler
mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor lovliggørende dispensation til det allerede opførte udhus.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.
Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

rivra@odsherred.dk
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-081-2020
Den 11. november 2020
Ved mail af 25. august 2020 har Odsherred Kommune sendt nævnet en ansøgning om opførelse af et
sommerhus med en overdækket terrasse på matr.nr. 4 lr Ordrup By, Fårevejle, beliggende Valmuevej
10, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Hans Ebbe og Nanna Skov Jensen og er beliggende
i fredningens område H2.
Af mailen fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 LR/2
Ejendommen matr.nr. 4 lr, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Valmuevej 10, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af et sommerhus på 82 m2 med 7 m2 overdækket
terrasse. Grunden er 1037 m2 og der er ingen bygninger registreret på grunden længere.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Facader
 Stueplan
Materialer og farver:
Nyt sommerhus:
 Tag: Sorte cementsten
 Ydervægge: Umbra grå træbeklædning
 Sternbrædder: Umbra grå
 Vinduer: Hvide
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

KOPI
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Ejendommen er vist med blå prik. Fredning er vist med skravering.

Odsherred Kommune har i en mail af 1. september 2020 oplyst, at der er meddelt nedrivningstilladelse til et sommerhus og et udhus på ejendommen, og at der alene skulle være et anneks tilbage på
grunden.
Ragnar Gaasedal, Kalmar Huse, har i en mail af 5. november 2020 meddelt, at sommerhuset er fjernet.
Odsherred Kommune har med en mail af 5. november 2020 sendt fredningsnævnet oplysning om, at
et anneks er approberet den 8. juni 1999. Kommunen oplyser samtidig, at sommerhuset er nedrevet
den 2. oktober 2020. Kommunen oplyser også, at efter kommunens oplysninger er der på grunden
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som tilbageværende bygning nævnte anneks, som ikke fremgår af situationsplanen indsendt af Kalmar Huse.
Fredningsnævnet har ved besigtigelse den 5. november 2020 konstateret, at der er nedrevet et hus
på grunden, og at der derefter er et udhus, et anneks og et legehus på grunden.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 25. august 2020 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af et nyt sommerhus med en overdækket terrasse som beskrevet i ansøgningen og tegningerne er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2
og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre et nyt sommerhus med overdækket terrasse
som beskrevet i ansøgningen og de foran viste tegninger.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Henriette Ege Olsen
hengh@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-134-2020
Den 25. januar 2021
Den 30. marts 2017 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om dispensation
til at opføre en carport på 30 m2 på matr.nr. 4xk Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næstoften 3,
Ordrup, 4540 Fårevejle. Af uafklarede grunde blev denne ansøgning ikke modtaget og registreret af
nævnet. Kommunen har herefter ved mail af 26. november 2020 erindret om ansøgningen. Ejendommen ejes af Christine Lodberg Hansen.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 XK/3
Ejer af matr. r. 4 XK, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næstoften 3, ønsker at opføre en carport på 30 m². Farve
på carport er sort og taget er i PVC.
Ansøger ønsker i forbindelse med opførelse af ny carport at lukke den eksisterende carport (Se ansøgning).
Facaden på carporten bliver i træ og sort ligesom på huset.
…
Bebygget areal før er: 2,7% Bebygget areal efter er: 3,7%
Deklaration nr: 20_D_572, 07.04.1943-75-20. S. 3 afsnit VIII:
Ingen bygning paa nogen Del af ”Næsgaarden”s Jorder maa opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse
af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
…

Kommunens indstilling til ansøgningen:
Vi er umiddelbart sindet til at give tilladelse til opførelse af carporten. Vi ser ikke at der er
grund til at Fredningsnævnet skal foretage besigtigelse inden der træffes afgørelse.

2

3

Det fremgår af ejerens ansøgning, at der søges om nyetablering af en carport i forlængelse af
husets højre sidegavl, således at der er mulighed for at køre direkte ind ad indkørslen og ind
under den nye carport.

Ejendommens beliggenhed er vist med gult omrids. Fredning er vist med skravering.

4

I ansøgningen er anført, at eksisterende carport ønskes lukket med to døre, således at bl.a. havetraktor kan opbevares der.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 19. januar 2021 udtalt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af en carport som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, og
strider ikke mod de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold.
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at etablere en carport som beskrevet i ansøgningen.
Der gives samtidig tilladelse til, at den eksisterende carport lukkes med to døre.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573Højby Sj.
Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-106-2020
Den 27. januar 2021
Ved mail af 29. september 2020 har Odsherred Kommune på vegne af Janne og Mads Ejrnæs Tønder
sendt nævnet en ansøgning om at måtte opføre et udhus på ca. 19,5 m2 på matr.nr. 4cz Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Næsvej 24, Ordrup, 4540 Fårevejle, i fredningens område H2.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres,
forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og
der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Kommunen finder, at der er tale om en bygning omfattet af nævnte bestemmelse.
…

Luftfoto fra 2019 med markering af omtrentlig placering af skuret.
Ansøger oplyser i ansøgningsmaterialet, at der søges om opførelse af et skur på 19,44 m2, der ifølge situationsplanen er placeret ca. 12 – 13 meter nordvest fra eksisterende sommerhus.
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Indklip fra ansøgningen.
Materialer og farver
 Yderbeklædningen på skuret er træbjælker, der er malet en lys blanding af Terra di Sienna og hvid.
 Døre og vinduer er af træ og malet hvide.
 Taget er af sort tagpap (shingles).
Skurets facader fra ansøgningsmaterialet ses nedefor:

Kommunens bemærkninger:
Kommunens Byggesagsteam har udtalt, at det ansøgte ikke kræver byggetilladelse.
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen, og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
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Situationsplan fra ansøgning.
Janne Ejrnæs Tønder har i mail af 8. oktober 2020 oplyst, at afstanden fra sommerhuset til udhuset
er 9,80 meter.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 30. september 2020 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har imod projekt.
Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse den 21. januar 2021, hvor Mads Tønder fremviste det
opførte udhus og oplyste, at udhuset er bygget i påsken 2020. Han og Janne Ejrnæs Tønder købte
ejendommen i efteråret 2019. De har valgt at bygge udhuset på det mest flade sted på den meget kuperede grund for at undgå at skulle foretage terrænændringer.
Nævnets afgørelse:
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Der er tale om en meget kuperet grund, hvor udhuset er placeret på det fladest mulige sted, sådan at
en terrænændring ikke har været nødvendig. Herefter, og i øvrigt efter en samlet vurdering finder
nævnet, at udhuset ikke er i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, en lovliggørende dispensation til det opførte udhus.
I sagens behandling har deltaget formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeriet udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.

Ole Stryhn
Formand

5

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

KOPI

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573Højby Sj.
Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-124-2020
Den 12. februar 2021
Ved mail af 17. november 2020 har Odsherred Kommune på vegne af Claus Bo Hansen og Cathrine
E. Olmütz Nielsen sendt nævnet en ansøgning om midlertidigt at måtte opsætte et dyrehegn på
matr.nr. 4pr Ordrup By, Fårevejle, beliggende Ved Skoven 34, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af kommunens mail fremgår.:
Odsherred Kommune har modtaget nedenstående anmodning om opsætning af hegn.
Ejendommen matr. 4pr Ordrup By, Fårevejle beliggende Ved Skoven 34, 4540 Fårevejle, er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område H2.
...
I fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes bl.a.:
”Som hegn må kun benyttes naturhegn eller hegnspæle med 1 glat tråd”.
Af kortet fremgår at hovedparten af ejendommen ønskes hegnet med et midlertidigt dyrehegn, indtil et nyplantet
naturhegn er vokset til. Kommunen har fået oplyst at hegnet er 1,8 meter højt.
Kommunen finder, at dyrehegn som beskrevet kræver en dispensation fra hegnsbestemmelsen i fredningen.
Kommunen vurderer, at en eventuel dispensation til dyrehegnet bør gøres tidsbegrænset, fx 2-3 år, ved at stille
vilkår herom.
Der er ikke skovbyggelinje på ejendommen, og der er ikke registreret areal omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3 på ejendommen.
Ejendommen ligger i sommerhusområde op til Kårup Skov, der er udpeget som del af Natura 2000 område nr.
154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Claus Bo Hansen skrev i en mail den 4. november 2020 til Odsherred Kommune:
I forlængelse af vores samtale den 10. august vil vi gerne søge om accept af midlertidigt at opsætte dyrehegn
indtil vores nyplantede naturhegn er vokset til (over bide højde)
Se vedlagte skitse af grund med indtegning af hegn.

KOPI

Claus Bo Hansen har i en mail af 27. november 2020 yderligere oplyst:
Vi forstiller os et trådhegn (1.8 m højt) af typen: https://www.dansk-skovudstyr.dk/vildthegn-180-13-15-ht-rulleaf-100-meter.html
og som hegnspæle: https://www.dansk-skovudstyr.dk/hegnsror-vandror-1-2-galvaniseret-230-cm.html
(hegnspæle i hjørne 10x10 cm træstolpe)
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Hegn

Hegnspæle
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 24. november 2020 udtalt, at det foreslåede hegn ikke er, som det skal være efter fredningsbestemmelsen i pkt. VII, og at foreningen foreslår,
at der anvendes hegnsplanter, der ikke alle bliver ødelagt af dyrene. Vælges der dispensation, skal
den være tidsbegrænset.
Fredningsnævnet har den 21. januar 2020 været på besigtigelse, hvor Cathrine Nielsen viste, hvor
hun og Claus Hansen ønsker at plante et levende hegn i 3 rækker med hjemmehørende planter, som
i de første år skal beskyttes mod dyr med et dyrehegn. Hun oplyste, at der holder dyr til i haven, og
at dyrene nu er blevet meget nærgående, og at det ikke er til at have planter på grunden, uden at dyrene æder heraf. Hun og Claus Hansen har ejet ejendommen siden 2005, og de ønsker nu at få lukket haven af.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har under besigtigelsen gjort gældende, at man er
imod en lukning af haven med trådhegn og anbefaler i stedet, at der plantes noget, som dyrene ikke
æder.
Nævnets afgørelse:
Nævnet finder, at en fuldstændig indhegning af grunden med et trådhegn/dyrehegn, som vil medføre en lukning af haven, vil være i strid med fredningsbestemmelserne, hvorimod det ikke er i strid
med bestemmelserne at have en midlertidig indhegning af grupper af planter.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke taler mod en midlertidig indhegning af grupper af planter.
Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation
til for en periode på 3 år at foretage en midlertidig gruppevis indhegning af planter med den hegnstype, der er søgt om, men uden at grunden lukkes af. Der kan om nødvendigt søges om forlængelse
af dispensationen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Christina Voss Pedersen
chvop@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-6-2021
FN-VSJ-2021-162 (006/2021)
Den 18. februar 2021

Med mail af 25. januar 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om
godkendelse af, at der opføres et nyt sommerhus på matr.nr. 4iq Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Døvnældevej 19, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøgeren er LiljeHuset og ejendommen ejes af Helle
Wagner og Carsten Møller Nielsen.
Af kommunens brev dateret 25. november 2020 fremgår:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 IQ/2
Ejendommen matr.nr. 4 iq, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 19, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 83 m², udhus på 4 m² samt overdækket terrasse på 13 m². Både udhus og overdækket terrasse er integreret i sommerhuset. Grunden er på 800 m².
På grunden forefindes jf. BBR et gæstehus på 10 m² samt et udhus på 5 m².
Eksisterende sommerhus samt carport er der meddelt nedrivningstilladelse til den 01-10-2020.
(...)
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag:
• Situationsplan
• Grundplan
• Facader
• Tegning af eksisterende gæstehus
• Foto af eksisterende gæstehus
Materialer og farver:
• Tag: Cement tagsten i farven sort
• Vægge: Træbeklædning i farven sort
• Vinduer/døre/sterne og vindskeder: Træ i farven sort
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Situationsplan

Situationsplan. Det nye hus er vist med blå markering.

Facader

Foto af gæstehus

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 26. januar 2021 udtalt, at såfremt det nye
hus placeres samme sted som det gamle, har foreningen ingen indsigelser har mod projektet.
Odsherred Kommune har i mail af 10. februar 2021 supplerende udtalt, at situationsplanen viser med
skravering, hvor de eksisterende bygninger er placeret. På situationsplanen er det nye sommerhus
ligeledes vist med afstand til skel mod nord med 5 m og 7 m til skel mod vej. Så det nye sommerhus

Ejendommen er vist med gult omrids. Fredning er vist med skravering.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
(...)
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget sommerhusområde, og opførelse af et nyt sommerhus,
som det ansøgte til erstatning for et ældre sommerhus og med samtidig nedrivning af dette og af en
carport er ikke i strid mod deklarationens bestemmelser, navnlig ikke da det nye sommerhus til dels
er beliggende, hvor det nuværende ligger. Endvidere taler de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og
stk. 3, nævnte forhold ikke mod at give dispensation.

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til opførelse af et nyt sommerhus som det ansøgte og foran beskrevne og med den anførte
placering.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
Formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573Højby Sj.
Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk
Behandlet af fredningsnævnet i en senere afgørelse med sags
nr. FN-VSJ-2021-1733, da projektet er blevet lavet om. Klik
her for at se afgørelsen.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-118/2020
Den 18. februar 2021
Ved mail af 29. oktober 2020 har Odsherred Kommune sendt nævnet en ansøgning om at måtte
opføre et udhus på 24 m2 på matr.nr. 4æz Ordrup By, Fårevejle, beliggende Gl. Næsgårdsvej 7, Ordrup, 4540 Fårevejle, i område I1. Ejendommen ejes af Jeanette Højgaard og Peter Løbner Hansen
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres,
forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder,
hvis loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Kommunen finder, at der er tale om en bygning omfattet af nævnte bestemmelse.
...

Luftfoto fra 2019 med markering af omtrentlig placering af skuret.

2

Udklip fra ansøgningen. Skurets placering på matriklen er vist med rød streg.
Ansøgning er vedhæftet som bilag:
Ansøger oplyser i ansøgningsmaterialet, at der søges om opførelse af et uopvarmet skur på 24 m2 i samme stil
som det eksisterende sommerhus med sort tag og ydervægge og med hvide døre og vinduer. Skuret har to mindre
ovenlysvinduer.
Materialer og farver
• Yderbeklædningen på skuret er sortmalede træbrædder
• Taget er sorte betontagsten Skuret er ifølge situationsplanen placeret ca. 17 meter sydøst fra det eksisterende
sommerhus.
Facader fra ansøgningen
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Kommunens bemærkninger:
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen.
Kommunen finder, at skuret er placeret forholdsvist langt fra det eksisterende sommerhus.
Kommunen har været i dialog med ejeren om skurets placering. Ejer har overfor kommunen oplyst, at ejer ønsker at fastholde placeringen.

Peter Løbner Hansen har den 16. november 2020 skrevet til fredningsnævnet:
Tak for dit svar på og spørgsmål til vores ansøgning om udhus på matr.nr. 4æz Ordrup by, Fårevejle.
Det er gået op for os at vi har lavet en mindre fejl i opgivelsen af placeringen af skuret. Afstanden fra sydligt skel
er opgivet til 5m, der skulle have stået 6m fordi vi gerne vil bevare et stort birketræ som kommer for tæt på skuret hvis det placeres 5m fra skel - Vi beklager.
Når man står på grunden synes vi fortsat ved revurdering at vores ønskede placering af skur virker mindst forstyrrende i landskabet dels i forhold til eksisterende bevoksning samt set i forhold til andre beboere, færdende i
området, og os selv.
På østsiden af huset er vi nødet til at tage hensyn til septiktank, sivedræn og faskiner samt brønde hertil. Endvidere skal vi kunne holde på grunden med et par biler. Hvis skuret flyttes længere mod vest vil der opstå et underligt firkantet afgrænset område imellem skuret og skel og beplantning som ikke er til glæde for visuel gennem-
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syn for nogen. Den nuværende placering tilgodeser i højere grad ønsket om frit udsyn og stort friareal uden bebyggelse.
På sydsiden har vi terrasse hvor det vil være rigtig ærgerligt at placere skuret tæt på, og den naturlige hældning i
terrænet taler også imod en placering her.
På vestsiden vil det forstyrre meget i forhold til det overdrevs koncept som vi har planlagt her. Vi ønsker et uforstyrret område hvor den oprindelige vegetation kan brede sig uden forstyrrende færden til og fra skuret. Sommerhuset ligger bygget ind i det naturlige terræn og det gør at vi har en skråning op foran stuen, et skur placeret
her vil gøre at vi kun kunne se dette. Sidst og ikke mindst vil det forstyrre udsynet for os fra stuen, som er det
der har dannet grundlag for placeringen og den måde sommerhuset vender på.
På nordsiden er der meget skrånende terræn og der er planlagt kloakering indenfor de næste årtier hvor skuret
kunne komme til at ligge i vejen. Forbipasserende, som tit stopper op og kigger, vil får deres udsyn op over
grunden forhindret af et skur på denne placering.
Vi har en nabo mod skellet mod øst hvor vi gerne vil placere skuret, som har en gæstehytte placeret mod vores
skel og lige så langt fra deres hus samt andre skure og carport som også ligger langt fra selve huset. Det er derfor
uforståeligt for os hvis vores placering ikke kan godkendes.
Vi har valgt at kun at opføre et skur og ikke en carport eller kombineret carport/skur som ville fylde væsentlig
mere i landskabet og vi kommer ikke til at have et ønske om carport senere.
Rent praktisk vil det i forhold til tunge havemøbler som skal bæres til terrassen samt tunge løft til og fra bil også
ligge mest praktisk der hvor vi ønsker at placere det.
Vi håber meget grundet ovenstående at Fredningsnævnet vil imødekomme vores ansøgning.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 9. november 2020 meddelt, at foreningen gerne så udhuset placeret tættere på hovedhuset, som det har været ønsket af fredningsnævnet i tidligere sager.
Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 21. januar 2021, hvor der blev drøftet mulige placeringer af udhuset, og hvor nævnet besluttede at ville høre Odsherred Kommune om forslag til byggefelter for ejendommene på Gl. Næsgårdsvej 7-13 og 2-8.
Ejerne har den 26. januar 2021 gensendt fredningsnævnet sine bemærkninger af 16. november
2020, og ejerne har samme dato skrevet til Odsherred Kommune:
Gl Næsgårdsvej 7, 4540 Fårevejle - Ansøgning om byggetilladelse af skur
Vi har indsendt byggeansøgning d. 8. oktober 2020 på et simpelt skur og havde forventet en hurtig stillingtagen
fra Fredningsnævnet formidlet igennem kommunen.
Ansøgningen blev videresendt til Fredningsnævnet 3 uger senere, d. 29.10.2020, i Kommunens bemærkninger
står skrevet: Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen.
Der er også reference til en samtale omkring afstanden fra skuret til huset som kommenteres at være for lang. I
samtalen med kommunen er der ikke på noget tidspunkt givet nogen reference til hvor det er beskrevet hvad kravet til afstanden imellem skur og hus er.
Senere har vi fået spørgsmål fra Fredningsnævnet (d. 16. november 2020) om konkret begrundelse for, at vi ønsker udhuset placeret så forholdsvis langt fra sommerhuset.
Vi har svaret samme dag med en udførlig begrundelse for vores valg af placering.
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Der blev efterfølgende indkaldt til besigtigelse d. 21.1.2021 og efterfølgende har vi d.d. fået en Protokol fra besigtigelse d. 21.1.2021 som anmoder Odsherreds kommune om at komme med forslag til byggefelter for ejendommene på Gl Næsgårdsvej.
Grundene har været udstykket og til salg i adskillige år. Hvorfor er der ikke taget stilling til disse spørgsmål før?
Vi undrer os over at kommunen først nu skal til at lave retningslinjer og føler os dårligt behandlet idet det er os
det kommer til at ligge til last og at mødet på vores grund d. 20.1.2021 tilsyneladende har været forgæves i forhold til at skitsere de virkelige forhold der gør sig gældende.
Ved køb af grund og opførsel af hus, herunder ansøgning om byggetilladelse, har vi på intet tidspunkt været præsenteret for materiale eller dokumenter som beskriver et max afstandskrav imellem et evt. skur og selve huset, eller et krav om at samle bebyggelsen på grunden.
I lokalplanens afsnit 6.2 er det anført at kommunalbestyrelsen kan tillade at der må opføres en gæstehytte eller
lignende når den har et bebygget areal på mere end 25m2.
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres,
forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder,
hvis loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Der er ingen af disse krav som vi ikke opfylder, og der er intet steds anført et max afstandskrav fra skur/udhus til
selve huset på grunden, eller et krav om at samle bebyggelsen på grunden.
Hvis det havde været et anneks vi ville bygge havde det været naturligt for os at placeringen skulle være tæt på
hovedhuset. Da det er et skur til blandt andet havetraktor vil det efter vores mening være malplaceret i forhold til
hele den tidligere planlægning af husets placering at lægge skuret klods op af vores sydvendte terrasse hvorfra vi
gerne vil kunne sidde og kigge ud i naturen. Det har været selveste formålet med at købe en naturgrund.
Se endvidere tidligere begrundelse for hvorfor skuret ikke kan ligge andre steder på grunden sendt d. 16.11.2020
som er vedhæftet.
Grundens beskaffenhed og jordbundsundersøgelser har afgjort den endelige beliggenhed af sommerhuset. Hvis
man havde kendt til disse regler omkring beliggenhed af skur, kunne vi have taget dette med i vores betragtninger fra starten af projektet.
Vi har ikke i forbindelse med køb af grunden været bekendtgjort med at der gjaldt særlige og ikke allerede vedtagne regler omkring opførsel af skur. Er der hjemmel for på nuværende tidspunkt at indføre et afstandskrav
imellem skur og hus, eller et krav om at samle bebyggelsen på grunden?
Vi mener ikke man kan lave regler bagudrettet og føler at der nu skal håndhæves regler uden at kigge på virkeligheden som er opstået inden man laver reglerne.
Vi har gjort alt for at være så skånsomme som muligt i forhold til naturen og området og bl. a. taget udgangspunkt i bogen ”Naturen i sommerhusområder for Kårup skov og Ordrup Næs” under vores beslutningstagen om
beplantning på grunden. Vi har bygget et meget lille sommerhus på 76m2 ud af de 310m2 som vi måtte bygge.
Bygningerne fylder alt i alt meget lidt på grunden. Reelt kunne huset have ”fyldt” helt hen til skurets ønskede
placering.
Vi har forsøgt at gøre os umage med at vælge beliggenhed og udtryk af sommerhus i forhold til grunden. Vi føler
det hele bliver spoleret hvis skuret skal ligge klods op af terrassen.
Vi har virkelig søgt at se sagen med andres øjne og har haft en arkitekt til at kigge på det, men kan ikke se hvorfor skuret ligger bedre klods op af vores terrasse og slet ikke når man ser på hvor naboen har placeret sine bygninger. Ved vores ønskeplacering ligger skuret i “gruppe“ med naboens placeringer.
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Vi har en havetraktor til at slå de 3100m2 græs med, den havde vi regnet med at have skuret klar til, da vi ikke
kan betale for at få den fragtet fra Hillerød til Ordrup næs flere gange i sommerens løb.
Vi håber på en i forhold til de nævnte ting rimelig afgørelse i forhold til beliggenhed af skur og i forhold til tidshorisont for afgørelse.
Vi stiller os meget gerne til rådighed hvis kommunen også vil ud at se forholdene på vores grund.

Odsherred Kommune har i en mail af 8. februar 2021 svaret fredningsnævnet:
Byggefelter udlægges typisk i forbindelse med udstykning og lokalplanlægning og indskrænker byggemulighederne for de enkelte grundejere. Da byggeriet af sommerhuse allerede er i fuld gang i området, er det kommunens opfattelse, at kommunen skal afholde sig fra at komme med forslag til byggefelter på de nævnte grunde.
Odsherred Kommune har dog af hensyn til Fredningsnævnets anmodning besigtiget de to ejendomme Gl. Næsgårdsvej 7 og 9. I vedlagte notat ses kommunens vurdering af de ansøgte byggeriers placering i området.

Odsherred Kommune har medsendt et notat om en besigtigelse den 3. februar 2021, hvoraf bl.a.
fremgår:
Når man bevæger sig ad Gl Næsgårdsvej ind i området, hvor den gamle Næsgård lå inden nedrivning og udstykning, bemærkes at de enkelte grunde er forholdsvist store. I området er der begrænset med byggeri. Bortset fra
arealet ved søen er der nærmest ingen eksisterende beplantninger. Den begrænsede mængde af byggeri og det
overvejende åbne præg i området, gør arealet landskabeligt værdifuldt. Det må forventes at områdets karakter
ændres i takt med at alle grundene bliver bebygget og at bevoksninger og beplantninger vokser frem. Herudover
er det ikke uvæsentligt, at der er mulighed for at opføre yderligere bebyggelser jf. bestemmelserne i fredningen
og byggelovgivningen.
Sommerhusene med postadresse Gl. Næsgårdsvej 7 og 9, ligger en smule tilbagetrukket på grundene. I modsætning hertil ses at sommerhuset på Gl. Næsgårdsvej 11 er placeret 5 meter fra vejkanten.

Gl Næsgårdsvej nr. 7.
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Sommerhuset ligger centralt på grunden. Der er nogle eksisterende træer, dels en allé langs Gl. næsgårdsvej,
hvor der også er anlagt et stendige, dels mod naboen i nr. 9 hvor der står to større træer. Der er lavet beplantninger, dels mod naboer i øst og vest og enkelte andre beplantninger hist og her.

Kommunen finder ikke at den ønskede placering er optimal, selvom der bl.a. hos naboen på Røglevej nr. 12, ses
en del bebyggelse, og at der er etableret beplantning, der delvist skjuler skuret fra Gl. Næsgårdsvej. Det bemærkes særligt at byggeriet på ejendommen vil blive spredt og at der er stor afstand mellem eksisterende sommerhus
og det ønskede skur. Det bemærkes at beplantning lovligt kan fjernes og derfor ikke bør tillægges afgørende betydning i en vurdering af skurets landskabelige indvirkning. Konkret kan det dog tale for en tilladelse, at skuret
opføres i god afstand til Gl. Næsgårdsvej og at skuret, når det opleves fra Gl. Næsgårdsvej hermed kun har en 3
af 4 ringe landskabelig indflydelse på landskabet. En optimal placering ville efter kommunens vurdering være ud
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for den sydlige gavl af sommerhuset, som er uden vinduer. Denne placering vil påvirke landskabet minimalt, da
skuret placeres bag sommerhuset i forhold til Gl Næsgårdsvej.
Gl. Næsgårdsvej 9
…

Ejerne har i en mail af 9. februar 2021 kommenteret kommunens notat:
Gl Næsgårdsvej 7, 4540 Fårevejle - Ansøgning om byggetilladelse af skur
Vi har modtaget svar fra kommunen til Fredningsnævnet d. 8.2.2021 og vi undrer os meget over behandling af
vores sag ved Odsherred kommune og Naturfredningsnævnet for Nordvestsjælland.
Naturfredningsnævnet har sendt vores sag tilbage til kommunen for at få udstukket retningslinjer, Benjamin Dyre fra Odsherred Kommune skriver at han mener at kommunen skal afholde sig fra at komme med forslag til
byggefelter nu da det skulle have været gjort allerede i forbindelse med udstykning og lokalplanlægningen for
området. Vi er grundlæggende enige i kommunens vurdering heri.
At udtalelser ved besigtigelsen med Naturfredningsnævnet og fra efterfølgende tilsyn fra kommunen er divergerende i forhold til nr 11, samt at man fra kommunens side mener at det at skuret på nummer 9 ”opføres i god afstand til Gl Næsgårdsvej og at skuret når det opleves fra Gl Næsgårdsvej kun har en ringe indflydelse på landskabet, kan tale for en tilladelse”, skildrer at det er subjektive afgørelser der ligger til grund, er det acceptabelt?
Vi har overvejet den anbefalede beliggenhed af vores skur endnu en gang, placeringen op af vores sydvendte terrasse er ikke acceptabel for os. Det strider imod hele vores anden planlægning og ide med det hele. Vi vil gerne
kunne kigge ud på naturen når vi sidder på vores terrasse, det er selvsagt derfor vi har købt en grund af den karakter, ligeledes ønsker vi ikke at sidde i skygge fra vores skur på terrassen.
Vores interesser som brugere af fritidshuset og skuret må også tilgodeses i sagsbehandlingen. Det kan ikke kun
være forbipasserendes indsyn fra vejen som skal definere hvor skuret skal placeres når det ikke har været fastlagt
fra start.
Hvis vi fra start havde været bekendt med senere tilkomne subjektive uklare regelsæt ville vi have lagt huset
længere mod nord ved vejen så vi havde udsyn selvom skuret lå klods op af terrassen.
Hvis skuret skal ligge klods op af vores terrasse vil vi plante træer der hvor skuret skulle givet ly for indkig. Det
vil bestemt ikke give mere indsyn på grunden.
Når man er for sent ude med regelsæt og når det man så prøver at skrue sammen mest hviler på subjektive vurderinger fortoner rimeligheden i behandlingen af vores sag sig.
Vi har ventet længe på en afgørelse, vi har indsendt byggeansøgning d. 8. oktober 2020 på et simpelt skur og ser
frem til en snarlig rimelig afgørelse baseret på korrekt hjemmel.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af et udhus som det i ansøgningen beskrevne er ikke i sig selv i strid med fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet følger ved sin godkendelse af byggerier i Ordrup en praksis om, at bygningerne på
en ejendom så vidt muligt skal ligge samlet.
Fredningsnævnet vurderer i denne sag, at der ikke er forhold ved sommerhusets placering, grundens
beskaffenhed, terrænforhold eller andre forhold, som kan begrunde, at nævnet tillader, at udhuset
opføres på det af ejerne udpegede sted fremfor nærmere ved det allerede opførte sommerhus.
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Fredningsnævnet kan således ikke godkende den ønskede placering af et udhus på denne ejendom,
hvorfor ansøgningen ikke imødekommes.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573Højby Sj.
Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-125/2020
Den 18. februar 2021.
Ved mail af 8. december 2020 har Odsherred Kommune sendt nævnet en ansøgning om at måtte
opføre et udhus på 27 m2 og et drivhus på 18,8 m2 på matr.nr. 4ææ Ordrup By, Fårevejle, beliggende Gl. Næsgårdsvej 9, Ordrup, 4540 Fårevejle, i område I1. Ejendommen ejes af Pernille og Jacob
Fruensgaard Øe
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres,
forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder,
hvis loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Kommunen finder, at skur og drivhus er omfattet af nævnte bestemmelse.
...

Luftfoto fra 2019 med angivelse af ejendommens placering.
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Udklip 1: Oversigt fra ansøgningen. Bygningernes placering på matriklen er vist med gul streg.
Skuret:
Ansøger oplyser i ansøgningsmaterialet, at skuret består af et 3 m x 4 m isoleret rum og en 3 m x 5 3 af 3 m
overdækning. Taget har 5 graders ensidig hældning. Skuret opføres i samme stil som sommerhuset.
Materialer og farver
• Yderbeklædningen på skuret: Lodret superwood i sort, smal profil
• Taget er sort tagpap som på sommerhuset.
Der henvises til ansøgningsmaterialet vedr. facader og indretning.
Afstanden mellem sommerhuset og skuret er, målt på baggrund af oversigtskortet i ansøgningsmaterialet ca. 14,5
meter.
Drivhuset
Der søges om et 18,8 m2 drivhus. Ansøger ønsker at placere drivhuset på matriklens sydvestlige areal. Afstanden
mellem drivhuset og sommerhuset er ca. 24 meter.
Der henvises til ansøgningsmaterialet vedr. drivhusets udseende.
Ansøger oplyser, at de er bekendt med ”Fredningsnævnets ønske om at undgå spredning af bygninger” og har
derfor argumenteret for placeringen af drivhuset med henvisning til, at drivhuset derved ikke er i fuld sol, at det
ikke vurderes at være til gene for naboer, og at det placeres i et stort brombærkrat.
Kommunens bemærkninger:
Kommunen finder, at især drivhuset er placeret forholdsvist langt fra det eksisterende sommerhus.
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Placeringen af skuret er efter kommunens vurdering ikke at betegne som tæt på sommerhuset.
Det bemærkes at drivhuset og skuret i lyset af fredningsteksten ”… og der må på hver grund kun anbringes eet
beboelseshus til én familie med udhuse og en garage”, efter kommunens opfattelse falder ind under betegnelsen
”udhuse”, om end skuret delvist har karakter af garage.
Endelig gør kommunen opmærksom på, at beplantninger, uanset om en beplantning er eksisterende eller planlagt, efter kommunens opfattelse ikke kan tillægges afgørende betydning, da beplantninger lovligt kan fjernes.

Ejerne har sendt nævnet en opdateret ansøgning af 13. januar 2021, og heraf fremgår:
Vi har fået feedback på, at husene nok ligger for spredt. Vi vil gerne tilpasse dette og har efterspurgt
retningslinjer for placering, så vi kan placere i henhold hertil. Da vi stadig ikke har svar på denne ansøgning (fremsendt 22/11 2020), sender vi her et redigeret forslag, hvor vi deler ansøgning i to dele:
Del 1: Skur og Del 2: Drivhus. Vi har redigeret placering af skur og håber, det kan betyde en hurtigere
godkendelse. Derudover vil vi stadig gerne have hjælp til ønsket placering af drivhus, men det haster
mindre.

…
Skur til opbevaring af haveredskaber samt forlænget overdække til cykler
Isoleret skur = 3 x 4 meter
Overdækket areal = 5 x 3 meter i forlængelse af skur
Højde: 2,5 m
To åbne sider
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Dobbeltdør – cirka 1,5 meter – på siden ind under overdækket (rød).
Materiale = Lodret superwood i sort, smal profil – samme som hus
Bund i skur = Punktfundament
Tag = Sort tagpap som på hus, 5% hældning
Parkeringsplads mod vej

Have mod hus
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…
Drivhus
Producent: Juliana
Materialer: Sort ramme og 3 mm hærdet glas, så det passer bedst ind i området
Størrelse: Se mål på tegning
Årsag til ønske om etablering:
Da vi har haft god dialog med de fleste af de nye naboer, er vi bevidste om, at jordforholdene kan
være udfordrende. Derfor vil vi have et drivhus til forspiring og overvintring af enkelte planter.
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Fredningsnævnet foretog en besigtigelse den 21. januar 2021, hvorunder ejerne viste, hvor de ønsker at opføre henholdsvis et udhus og et drivhus, og hvorunder de oplyste, at de har fundet en alternativ placering til drivhuset.
Ejnert Sørensen udtalte, at Danmarks Naturfredningsforening har den bemærkning til ansøgningen,
at både udhus og drivhus bør placeres i nærheden af hovedhuset.
Nævnet besluttede at anmode Odsherred Kommune om at komme med forslag til byggefelter for
ejendommene på Gl. Næsgårdsvej 7 – 13 og 2 – 8. Byggefelterne skal vise mulige placeringer for
hovedhuse, carporte, udhuse og gæstehuse.
Pernille Fruensgaard Øe har den 22. januar 2021 skrevet til nævnet:
Mange tak for en god dialog til besigtigelsen i går.
Vi er rigtige glade for de mange gode råd og input - og har tilpasset tegninger efter det aftalte.
Vi vurderer at den foreslåede placering er god ifht at sikre at grunden tydeligt deles i bebyggelse og natur, balanceret med nabohensyn og lidt praktiske forhold.
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Vi har kort konsulteret en lokal kloakmand, som siger det er fint med et par meters afstand til dæksel, så vi sikrer
let adgang. Med den foreslåede placering, vi talte om igår, bør ikke give problemer.
Så vi håber I kan se den gode helhedsplan - med en bedre samling af bebyggelse - og tydeligt markeret en stor
del af grunden til ubebygget natur. Vi har angivet mål på tegningen i siden.
Som sagt vil vi meget gerne have en hurtig godkendelse, da håndværker-situationen lige nu er kritisk og vi har
en tømrer der kan bygge skur i februar, men ellers er der ventetid på indtil den anden side af sommeren - hvilket
vil være meget beklageligt ift opbevaring.
Vi booker tid til at konsultere kommunen i starten af næste uge og håber derfor I hurtigt vil bekræfte vi i vedhæftede plan følger jeres anvisninger bedst muligt.
De bedste hilsner og tak for godt samarbejde indtil videre.

Jacob og Pernille Fruensgaard Øe har den 25. januar 2021 skrevet til nævnet:
Tak for en hurtig opfølgning. Det er værdsat.
Forslag om byggefelter er fint med os - vi er som også fremgik af mødet, meget fleksible med placering, dog ikke med tid, da vi med 2 små børn i huset har værktøj og maskiner liggende i alle hjørner.
Vi ansøgte allerede i November og da der er tale om et skur, hvor vi endda er meget fleksible ang beliggenhed,
så ser vi frem til snarest at kunne opføre dette. Vi har allerede udsat tømreren én gang.
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Da det konkluderes at sagen er udsat, vil vi gerne have defineret hvornår den er udsat til. Det forventer vi, at have ret til at få oplyst. Samt samlet sagsbehandlingstid siden ansøgning.
Da forslaget forventes at lave byggefelter for hele det nye områder, kan vi ikke se hvorfor dette i givet fald ikke
er udarbejdet ved udstykningen? Vi kan ikke se det rimeligt, at skulle vente på at de nye solgte grunde godkendes.
Vi håber på hurtigt svar. Pt har vi en tømrer udsat til februar, hvorefter sommer-projekterne går i gang og det
derfor bliver svært at skaffe arbejdskraft.

Odsherred Kommune svarede den 8. februar 2021 nævnet:
Byggefelter udlægges typisk i forbindelse med udstykning og lokalplanlægning og indskrænker byggemulighederne for de enkelte grundejere. Da byggeriet af sommerhuse allerede er i fuld gang i området, er det kommunens opfattelse, at kommunen skal afholde sig fra at komme med forslag til byggefelter på de nævnte grunde.
Odsherred Kommune har dog af hensyn til Fredningsnævnets anmodning besigtiget de to ejendomme Gl. Næsgårdsvej 7 og 9. I vedlagte notat ses kommunens vurdering af de ansøgte byggeriers placering i området.
Vedlagte notat og denne mail er sendt i kopi til ejerne som almindel e-mail.

Det vedlagte besigtigelsesnotat har bl.a. følgende indhold:
Besigtigelse på Gl. Næsgårdsvej 7 og 9
Besigtigelse udført 2. februar 2021 af Benjamin Dyre.
Når man bevæger sig ad Gl Næsgårdsvej ind i området, hvor den gamle Næsgård lå inden nedrivning og udstykning, bemærkes at de enkelte grunde er forholdsvist store. I området er der begrænset med byggeri. Bortset fra
arealet ved søen er der nærmest ingen eksisterende beplantninger. Den begrænsede mængde af byggeri og det
overvejende åbne præg i området, gør arealet landskabeligt værdifuldt. Det må forventes at områdets karakter
ændres i takt med at alle grundene bliver bebygget og at bevoksninger og beplantninger vokser frem. Herudover
er det ikke uvæsentligt, at der er mulighed for at opføre yderligere bebyggelser jf. bestemmelserne i fredningen
og byggelovgivningen.
Sommerhusene med postadresse Gl. Næsgårdsvej 7 og 9, ligger en smule tilbagetrukket på grundene. I modsætning hertil ses at sommerhuset på Gl. Næsgårdsvej 11 er placeret 5 meter fra vejkanten.
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Gl. Næsgårdsvej 7
…
Gl. Næsgårdsvej 9
Sommerhuset er placeret forholdsvist centralt på grunden. Der er syd og vest for sommerhuset et større åbent
areal på grunden. Der er foretaget tilplantning forskellige steder bl.a. i området nord for sommerhuset. Grunden
er højest mod sydvest og lavest mod nordøst. I indkørslen er der mange cykler og lidt byggematerialer. Jeg fik
kontakt til ejer, via opkaldsanlæg ved hoveddøren. Ejer påpeger at der er et dæksel i indkørslen.

Det ansøgte byggeri består af et drivhus og et skur til cykler mv. Det bemærkes, at der i den nye ansøgning er foretaget en samling af byggeriet omkring sommerhuset, om end skuret stadig har en vis afstand til sommerhuset.
Kommunen finder at begge byggerier, fra Gl. Næsgårdsvej opleves som byggeri, der vil reducere områdets landskabelige værdi og bygningernes placering er derfor ikke uden betydning.
Drivhuset er på den seneste fremsendte tegning placeret syd for sommerhuset, parallelt med gavlen mod øst. Afstanden til sommerhuset er begrænset. Oprindeligt var der ansøgt om en placering af drivhus i matriklens sydvestlige hjørne. Drivhusets nye placering er ikke optimal, da det vurderes at reducere områdets landskabelige
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værdi, når det opleves fra Gl. Næsgårdsvej. En optimal placering ville efter kommunens vurdering være i nærheden af det ønskede skur, eller en placering tæt på sommerhusets vestlige side, hvor det er mindre synligt fra Gl.
Næsgårdsvej, da det vil ligge bag sommerhuset og det ansøgte skur. Det bør overvejes om den oprindelige placering kan tillades, da dette er i god afstand til Gl. Næsgårdsvej og at drivhuset, når det opleves fra Gl. Næsgårdsvej hermed kun har en ringe landskabelig indflydelse på landskabet. Herimod taler naturligvis at byggeriet vil
blive spredt på grunden.
For at reducere drivhusets påvirkning af landskabet, bør der stilles vilkår om at det ikke må indrettes med belysning.
Det ansøgte skur er placeret vestnordvest for ejendommen i tilknytning til indkørslen. på seneste tegning er skuret flyttet 4 meter tættere på huset, end det var i første ansøgning. Afstanden fra skuret til sommerhuset er fortsat
af en vis størrelse. kommunen finder, af hensyn til at reducere skurets indvirkning på de landskabelige værdier,
at skuret med fordel kan placeres endnu tættere på sommerhuset.

Jacob og Pernille Fruensgaard Øe har den 8. februar 2021 skrevet til Odsherred Kommune og fredningsnævnet:
Jeres skrivelse af 08/02 2021 er modtaget. Vi forstår imidlertid ikke Kommunens rolle i sagen uden for BR18?
Vi har tidligere og flere gange givet udtryk for, at vi er fleksible i forhold til placering af småhuse og kun ønsker
klar anvisning. Selvfølgelig inden for rimelighedens og lovens grænser.
Denne vejledning nu er markant anderledes, end den vi har fået tidligere.
Vi forholder os fuldstændig uforstående i forhold til denne vejledning, da vi ikke kan finde ud af, hvilke principper, der ligger til grund for den nu meget anderledes vejledning. Det virker til, at hovedprincippet pt er visuelle
og æstetiske forhold set fra vejen, hvilket er et princip, vi aldrig før er stødt på eller er blevet bekendt om i tidligere dialoger og dokumenter?
Konkrete input er følgende:
1.

2.

3.

Der kommenteres, hvordan Gl Næsgårdsvej 11 er bygget 5 meter fra vej. En sådan placering er ikke mulig
på nr 9, grundet grundens form, der består af en smal tange mellem nr 7 og 11. Derfor virker en sammenligning mellem nr 9 og 11 uovervejet, og vi beder jer genbesøge matrikelkortet.
Placering af drivhus: Da vi ved besigtigelse med Fredningsnævnet netop italesatte en placering vest for huset, var der tydelig og enstemmig tilbagemelding på, at en placering på det senest ansøgte sted - tæt på huset
og lavest på grunden - ville være klart at foretrække. Vi stiller os derfor uforstående over for de to nævnte
placeringer i seneste vejledning fra kommunen; hvor placering 1 (den oprindelige mod skovbrynet) ville
bryde det store areal af ubrudt natur, som vi netop aftalte med Fredningsnævnet ville være en stor kvalitet at
bibeholde. Den store ubebyggede areal sydvest på grunden grænser op til flere andre ubebyggede arealer,
hvilket samlet giver et stort ubebygget areal, hvilket også blev italesat og konkluderet som en god løsning af
Fredningsnævnet.
Placering af skur: Vi har tilbudt at flytte skuret så tæt på sivebrønd som anbefalet af VVS’er. Det giver en
placering cirka 10 meter fra skel og 4 meter tættere end først ansøgt. En tættere placering vil samtidig betydeligt forringe brugsværdien af huset, samt være til gene for naboernes udsyn i nr 11. Efter gennemsyn af
mange andre ejendomme i området vurderer vi, at vores seneste forslag til placering på ingen måde adskiller
sig fra normen i området. Vi bemærker, at der i mange tilfælde er betydeligt længere mellem hovedhuse og
skure. Vi er derfor ikke villige til at indgå i dialog om placering tættere på huset end sivebrønden, da det vil
placere skur direkte foran vores primære udkig fra huset. Vi ser ligeledes ingen præcedens i området for dette krav.

Vi ansøgte om småhuse 22/11 2020. Vi nærmer os på ingen måde en godkendelse, men får nærmere flere uklare
beskeder og mindre retvisende vejledning, hver gang vi hører fra jer. Vi har på nuværende tidspunkt ingen gennemsigtighed i forhold til, hvilke principper og hvilke vejledninger, vi skal forholde os til. Dette strider groft
mod god forvaltningsskik.
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I principperne for god forvaltningskik beskrives det, at alle offentlige myndigheder bør behandle alle sager så
enkelt og hurtigt som muligt. Sagsbehandling skal tilrettelægges således, at sagen kan ekspederes uden unødige
forsinkelser. Sagen skal desuden tilrettelægges således, at der ikke kan opstå tvivl om, hvor langt sagen er kommet, eller hvad der i øvrigt er sket i sagen. En offentlig myndighed bør i sin afgørelse inden for rimelighedens
rammer kommentere de relevante synspunkter, som borgeren har fremført.
Vi er som sagt meget villige til at diskutere og forstå Fredningsnævnets vejledning, men vi er stærkt utilfredse
med proces og manglende gennemsigtighed i forhold til, hvilke instanser og med baggrund i hvilke love og/eller
retningslinjer, der afgøres på baggrund af. Vi holder os fuldstændig inden for BR18, som vi har forstået er kommunens område. Og efter et godt møde med Fredningsnævnet forstår vi ikke, hvad sagens udsættelse er begrundet af.
Vi har hele vejen gennem denne proces været imødekommende og fleksible. Vi havde et rigtig godt møde med
Fredningsnævnet, hvor der var stor enighed om løsninger.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af et udhus og et drivhus som de i ansøgningen beskrevne er ikke i sig selv i strid med
fredningsbestemmelserne. Fredningsnævnet følger ved sin godkendelse af byggerier i Ordrup en
praksis om, at bygningerne på en ejendom så vidt muligt skal ligge samlede.
I denne sag har ejerne ved besigtigelsen og med situationsplan af 22. januar 2021 anvist placeringer
af drivhus og udhus, hvor bygningerne på grunden til en vis grad ligger samlet og tættere på sommerhuset.
Opførelse af et drivhus og et udhus med de nævnte placeringer kan fra Gl. Næsgårdsvej opleves
som byggerier, der reducerer områdets landskabelige værdi. Fredningsnævnet vurderer imidlertid,
at der med sommerhusets placering på grunden samt grundens beskaffenhed og terrænforhold foreligger sådanne forhold, som kan begrunde, at nævnet efter en konkret vurdering tillader, at udhus og
drivhus opføres som netop anført.
Fredningsnævnet vurderer, at de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke
taler mod at give dispensation til at opføre et udhus og et drivhus.
Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation
til at opføre et drivhus og et udhus placeret som anvist ved besigtigelsen og i situationsplanen af 22.
januar 2021, dog at udhuset, som placeres mellem vejen og dækslet til sivebrønden, skal ligge tættere på sommerhuset og med en afstand til dækslet på højst 2 meter. Det er endvidere et vilkår, at der
ikke etableres belysning i drivhuset.
I dette omfang imødekommes det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem,
Peter Bomholt.
Ole Stryhn
Formand

12

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573Højby Sj.
Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Behandlet i sags nr. FN-VSJ-118-2020 inden projektet
blev lavet om. Klik her for at se afgørelsen.

FN-VSJ-2021-1733 FN-VSJ-15-2021
(tidl. FN-VSJ 118/2020)
Den 15. marts 2021

Ved mail af 29. oktober 2020 fremsendte ejerne Jeanette Højgaard og Peter Løbner Hansen en ansøgning om at måtte opføre et udhus på 24 m2 på matr.nr. 4æz Ordrup By, Fårevejle, beliggende Gl.
Næsgårdsvej 7, Ordrup, 4540 Fårevejle, i fredningens område I1.
Fredningsnævnet meddelte den 18. februar 2021 afslag på ansøgningen, da fredningsnævnet vurderede, at der ikke er forhold ved sommerhusets placering, grundens beskaffenhed, terrænforhold eller
andre forhold, som kan begrunde, at nævnet tillader, at udhuset opføres på det af ejerne udpegede
sted fremfor nærmere ved det allerede opførte sommerhus.
Den 2. marts 2021 fremsendte ejerne en ny ansøgning. Af denne fremgår:
Vi har som bekendt fået afslag fra Fredningsnævnet og er nu i tvivl om hvordan vi skal fortsætte.
Vi har nu udarbejdet en ny ansøgning som er vedhæftet. Vi har i denne 2 alternative placeringer hvor vi har forsøgt at samle bygningerne så meget som vi kan. Vores første prioritet er alternativ 1, håber nu meget på at få en
tilladelse.

2

3

4

Odsherred Kommune har til den tidligere ansøgning om samme skur, men placeret på et andet sted
på grunden udtalt bl.a.:
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres,
forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder,
hvis loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Kommunen finder, at der er tale om en bygning omfattet af nævnte bestemmelse.
…
Ansøger oplyser i ansøgningsmaterialet, at der søges om opførelse af et uopvarmet skur på 24 m2 i samme stil
som det eksisterende sommerhus med sort tag og ydervægge og med hvide døre og vinduer. Skuret har to mindre
ovenlysvinduer.
Materialer og farver
 Yderbeklædningen på skuret er sortmalede træbrædder
 Taget er sorte betontagsten
Skuret er ifølge situationsplanen placeret ca. 17 meter sydøst fra det eksisterende sommerhus.
…
Kommunens bemærkninger:
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen.
Kommunen finder, at skuret er placeret forholdsvist langt fra det eksisterende sommerhus.

Odsherred Kommune har i en mail af 2. marts 2021 til ansøgerne skrevet, at kommunens umiddelbare vurdering er, at der bør kunne gives tilladelse af fredningsnævnet til den nye ansøgning.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 2. marts 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til de nye placeringer med et lille plus mere til alternativ 1, da det placerer
udhuset nærmere sommerhuset.
Fredningsnævnet har i forbindelse med den tidligere ansøgning været på besigtigelse den 21. januar
2021, hvor der blev drøftet mulige placeringer af udhuset.
Odsherred Kommune har til den tidligere ansøgning sendt fredningsnævnet et notat om en besigtigelse den 3. februar 2021, hvoraf bl.a. fremgår:
Når man bevæger sig ad Gl Næsgårdsvej ind i området, hvor den gamle Næsgård lå inden nedrivning og udstykning, bemærkes at de enkelte grunde er forholdsvist store. I området er der begrænset med byggeri. Bortset fra
arealet ved søen er der nærmest ingen eksisterende beplantninger. Den begrænsede mængde af byggeri og det
overvejende åbne præg i området, gør arealet landskabeligt værdifuldt. Det må forventes at områdets karakter
ændres i takt med at alle grundene bliver bebygget og at bevoksninger og beplantninger vokser frem. Herudover
er det ikke uvæsentligt, at der er mulighed for at opføre yderligere bebyggelser jf. bestemmelserne i fredningen
og byggelovgivningen.
Sommerhusene med postadresse Gl. Næsgårdsvej 7 og 9, ligger en smule tilbagetrukket på grundene. I modsætning hertil ses at sommerhuset på Gl. Næsgårdsvej 11 er placeret 5 meter fra vejkanten.

Gl Næsgårdsvej nr. 7.
Sommerhuset ligger centralt på grunden. Der er nogle eksisterende træer, dels en allé langs Gl. næsgårdsvej,
hvor der også er anlagt et stendige, dels mod naboen i nr. 9 hvor der står to større træer. Der er lavet beplantninger, dels mod naboer i øst og vest og enkelte andre beplantninger hist og her.
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Kommunen finder ikke at den ønskede placering er optimal, selvom der bl.a. hos naboen på Røglevej nr. 12, ses
en del bebyggelse, og at der er etableret beplantning, der delvist skjuler skuret fra Gl. Næsgårdsvej. Det bemærkes særligt at byggeriet på ejendommen vil blive spredt og at der er stor afstand mellem eksisterende sommerhus
og det ønskede skur. Det bemærkes at beplantning lovligt kan fjernes og derfor ikke bør tillægges afgørende betydning i en vurdering af skurets landskabelige indvirkning. Konkret kan det dog tale for en tilladelse, at skuret
opføres i god afstand til Gl. Næsgårdsvej og at skuret, når det opleves fra Gl. Næsgårdsvej hermed kun har en 3
af 4 ringe landskabelig indflydelse på landskabet. En optimal placering ville efter kommunens vurdering være ud
for den sydlige gavl af sommerhuset, som er uden vinduer. Denne placering vil påvirke landskabet minimalt, da
skuret placeres bag sommerhuset i forhold til Gl Næsgårdsvej.

Nævnets afgørelse:
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Opførelse af et udhus som det i ansøgningen beskrevne er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, og den nu ansøgte placering af udhuset overholder fredningsnævnets praksis om, at bygningerne
på en ejendom så vidt muligt skal ligge samlet.
Fredningsnævnet vurderer, at de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke
taler mod at give dispensation til at opføre et udhus.
Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation
til at opføre det ansøgte udhus på 24 m2 med sortmalede træbrædder og tag af sorte betontagsten og
med den placering som er vist på alternativ 1.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Britt Elena Bakke Fabricius

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-2021-160

FN-VSJ-4-2021

Den 24. marts 2021

Ved mail af 15. februar 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om
godkendelse af, at der opføres et nyt sommerhus på matr.nr. 4fz Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Cikorievej 24, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøgeren er EBK Huse, og ejendommen ejes af Flemming
og Julie Charlotte Flindt.
Af kommunens brev fremgår:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 FZ/3
Ejendommen matr.nr. 4 fz Ordrup By, Fårevejle, beliggende Cikorievej 24, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 123 m2 med et åbent overdækket
areal på 29 m2. I den forbindelse flyttes et eksisterende skur. Det eksisterende sommerhus ændres til anneks og
ligger derved 2 m fra det ansøgte sommerhus.
Følgende kan oplyses:
På ejendommen er der d. 15.02.2021 registreret to bygninger, et sommerhus på 54 m 2 (ændres til anneks) og et
udhus på 8 m2. Matriklen er 1.600 m2.
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Odsherred Kommune gør opmærksom på, at der ansøges om et sommerhus, samt at et eksisterende sommerhus
ændres til anneks. Deklarationen foreskriver følgende:
”og der maa paa hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.”
Odsherred Kommune har påtaleretten sammen med grundejerforeningen og vælger ikke at benytte denne, da der
forekommer annekser på flere af de omkringliggende matrikler.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 7093-03 Facader
 7093-04 Principsnit
 7093-02 Stueplan
 7093-01 Situationsplan
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse

Situationsplan

Facader

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 17. februar 2021 udtalt:
Det gamle sommerhus bliver til anneks. Vi har jo i sagen 004-2020 tilladt noget lignende, omend "annekset" var meget mindre.
Derfor melder vi at vi ikke har yderligere indsigelser til dette projekt.

Ejendommen er vist med blå pril. Fredning er vist med skravering. Ortfoto 2020.

Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget sommerhusområde, og opførelse af et nyt sommerhus,
som det ansøgte til erstatning for et ældre sommerhus ikke i strid mod deklarationens bestemmelser,

forudsat at der ikke er et køkken i det ældre sommerhus, som ønskes bibeholdt som et anneks, idet
det ældre sommerhus herved mister karakter af udhus.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til flytning af skuret og opførelse af et nyt sommerhus som det ansøgte og foran beskrevne
på betingelse af, at det eksisterende sommerhus herefter ikke har et køkken.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Britt Elena Bakke Fabricius

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-2021-2057

FN-VSJ-20-2021

Den 24. marts 2021

Ved mail af 9. marts 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om godkendelse af, at der opføres en tilbygning til et sommerhus på matr.nr. 4ik Ordrup By, Fårevejle, beliggende Valmuevej 29, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøgeren er Peter Beck Larsen, og ejendommen
ejes af Ghita Voss Marker og Jan Allan Svendsen.
Af kommunens brev 2020 fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 IK/2
Ejendommen matr.nr. 4 ik, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Valmuevej 29 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af tilbygning til sommerhus på 33 m2. Grunden er 800
m2 og der er registreret et sommerhus på 50 m2, samt et udhus på 3 m2.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan (dateret d. 01.10.2020)
 Facader (dateret d. 01.10.2020)
 Grundplan (dateret d. 01.10.2020)
 Snit (dateret d. 01.10.2020)
Materialer og farver:
Tilbygning til sommerhus
 Tag: sort tagpap
 Ydervægge: sort træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: hvide vinduer
Eksisterende sommerhus
 Tag: sort tagpap
 Ydervægge: sort træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: hvide vinduer
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Situationsplan

Facader

Ansøgeren har telefonisk bekræftet, at den røde firkant på situationsplanen ovenfor viser en bygning,
der rives ned i forbindelse med tilbygningen.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 14. marts 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet.

Ejendommen er markeret med en prik. Ortfoto 2020

Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er beliggende i et udbygget sommerhusområde. En tilbygning til det eksisterende sommerhus er ikke i strid mod deklarationens bestemmelser, og de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2
og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til en
tilbygning til det eksisterende sommerhus som beskrevet i ansøgningen, mod at der samtidig sker
nedrivning af den bygning, der er vist med rød firkant på situationsplanen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.
Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Christina Voss Pedersen

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-2021-1741

FN-VSJ-18-2021

Den 24. marts 2021

Ved mail af 4. marts 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om godkendelse af, at der opføres et gæstehus med 2 integrerede overdækninger på matr.nr. 4tf Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 26, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Maj-Britt Højbjerg Andersen og Henrik Nielsen.
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 TF/1
Ejendommen matr.nr. 4 tf, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 26, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af gæstehus på 31 m² samt 2 integrerede overdækninger med et samlet areal på 10 m². Grunden er på 3085 m².
På grunden forefindes jf. BBR et sommerhus på 72 m², heraf integreret udhus på 4 m². Carport på 30 m², udhus på
6 m² samt endnu et udhus på 19 m².
…
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag:
 Samlet tegningsmateriale (situationsplan, grundplan, facader)
 Foto af eksisterende bebyggelse
Materialer og farver:
 Tag: Bølgeeternit i farven sort
 Vægge: Træbeklædning i farven sort
 Vinduer/døre/stern og vindskeder: I farven hvid
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 8. marts 2021 udtalt, at det ikke er til at
se, hvordan de andre bygninger er placeret på grunden. Foreningen har ingen indvendinger til det nye
projekt, hvor placeringen er tæt på hovedhuset.

Ejendommen er vist med en blå prik. Fredede områder er vist med skravering. Ortfoto 2020.

Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.

Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et gæstehus er ikke i strid mod deklarationens bestemmelser, og de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til
opførelse af et gæstehus med som beskrevet i ansøgningen og med den i tegningsmaterialet viste
placering tæt ved hovedhuset.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Flemming Andersen

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-2021-1736

FN-VSJ-17-2021

Den 24. marts 2021

Ved mail af 3. marts 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om godkendelse af, at der opføres en tilbygning til et eksisterende sommerhus på matr.nr. 4xu Ordrup By,
Fårevejle, beliggende Næsvej 1 E, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøgeren er Nydan Tegnestue, og
ejendommen ejes af Birgitte Ammitzbøll og Thorkil Juul.
Af kommunens henvendelse fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 XU/1
Ejendommen matr.nr. 4xu, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej 1E 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Ansøgning
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
Eksist. hus er udført med bræddebeklædning i farven grøn umbra. Tagmaterialet er sort eternit, vinduer, døre samt
sternbrædder og vindskeder er hvide
Tilbygningen udføres med bræddebeklædning i farven grøn umbra. Tagmaterialet bliver gråsort tagpap, vinduer,
døre samt sternbrædder og vindskeder er hvide
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Af byggeansøgningen fremgår, at tilbygningen er på 69,9 m2, og at tagplader på sommerhuset vil
blive udskiftet med en 2 lags tagpapløsning som på den nye tilbygning.

Situationsplan

Grundplan

Facader

Nydan Tegnestue har telefonisk bekræftet, at tilbygningen er den højre del og mellemstykket på
grundplanen, jf. ovenfor. Ansøgningen omfatter ikke terrasse. Det eksisterende hus er den del med
det høje tag, jf. tegningen ”Facade Syd” ovenfor.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 3. marts 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.

Fredningsnævnets afgørelse.
En tilbygning til et eksisterende sommerhus som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsdeklarationens bestemmelser, og de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler på denne baggrund i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til en tilbygning til det eksisterende sommerhus som beskrevet i ansøgningen med tilhørende bilag.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tl f. 20 60 23 94
ves ts jaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Christina Voss Pedersen

Der er kommet en tillægsafgørelse til denne
afgørelse. Klik her for at se tillægsafgørelsen.

FN-VSJ-2021-176 FN-VSJ-11-2021
Den 8. april 2021

Berigtiget afgørelse
Med mail af 4. marts 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om godkendelse af, at der opføres et nyt sommerhus på matr.nr. 12ap Ordrup By, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 12 D, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Ingeborg Marianne Høgsbro.
Af kommunens brev fremgår:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-12 AP/3
Ejendommen matr.nr. 12 ap, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 12D, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 70 m², heraf 5 m² integreret udhus.
Projektet omhandler desuden integreret overdækning på i alt 29 m².
Der gøres opmærksom på at ejer allerede har haft kontakt til Fredningsnævnet med henblik på hurtig sagsbehandling.
Til orientering har Kommunen den 04-03-2021 meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til nyt
sommerhus som ansøgt. Klagefristen er endnu ikke udløbet.
...
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
Materialer og farver:
 Ydervægge: Træ i farven sort
 Tag: Tagpap i farven sort
 Vinduer/døre: Hvide
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Facader

Grundplan

Situationsplan

Fredningsnævnet har den 3. marts 2020 givet tilladelse til at opføre et sommerhus af en anden type
og størrelse på ejendommen (sag FN-VSJ 4/2020). Nævnet gav samtidig lovliggørende dispensatio n
til to allerede opførte udhuse.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 5. marts 2021 udtalt, at den nye placering
ser fin ud, og at foreningen ingen indvendinger har mod projektet.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.

Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et sommerhus som det ansøgte og foran beskrevne er ikke i strid mod fredningsdeklar ationens bestemmelser.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensatio n.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til opførelse af et nyt sommerhus som det ansøgte og foran beskrevne.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris - og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø - og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø - og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbes kyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Att. Rikke Rasmussen
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-2020-4329
(tidl. FN-VSJ-089/2020)
Den 2. april 2021
Ved mail af 31. august 2020 har Odsherred Kommune sendt nævnet en ansøgning fra Tom Mollerup på vegne ejerne, Jytte Maria Rex og Rosemaria Rex, om dispensation til at opføre et udhus på
matr.nr. 4am Ordrup By, Fårevejle, beliggende Tidselvej 21, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af kommunens mail fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr. 9-4 AM/5
Ejendommen matr. nr. 4 am, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Tidselvej 21, 4540 Fårevejle. Odsherred
Kommunen har modtaget ansøgning om opførelse af udhus på 46 m2. Grunden er 2927 m2 og der er registreret et
sommerhus på 62 m2, en carport på 24 m2, et udhus på 44 m2 og et udhus som fejlagtigt er registreret som 45 m2,
men egentlig er 12 m2 (rettelse i BBR er i gang)
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Plantegning
 Facadetegninger
Farver og materialer på ansøgte udhus:
 Tag: Sorte metalplader
 Ydervæg: Sorte metalplader
 Vinduer: Hvide
Farver og materialer på eksisterende sommerhus:
 Tag: Sort tagpap
 Ydervæg: Sort træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: Hvide
Farver og materialer på eksisterende carport
 Tag: Sort tagpap
 Ydervæg: ubehandlet træ
Farver og materialer på eksisterende udhus på 44 m2
 Tag: Sort tagpap
 Ydervæg: Sort træbeklædning
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Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

3

4

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 1. september 2020 udtalt, at foreningen ingen indvendinger til ansøgningen.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.

5

Ejendommen Tidselvej 21 er vist med en blå prik. Fredet område er skraveret.

Formanden for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse på stedet fra vejen.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af et udhus som beskrevet i ansøgningen er ikke i strid med fredningsbestemmelserne,
uanset det forhold, at der allerede er en række eksisterende bygninger på grunden. Fredningsnævnet
lægger herved navnlig vægt på grundens størrelse, udhusets farver og udformning, og at udhuset
kommer til at ligge tæt på hovedhus og carport og noget tilbagetrukket fra vejen.
Endvidere er de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke til hinder for at
give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til at opføre et udhus som det ansøgte og med den oven for viste placering.

6

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I afgørelsen har deltaget formanden for fredningsnævnet, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
Formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Christina Pedersen

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
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FN-VSJ-9-2021

Den 9. april 2021

Ved mail af 11. februar 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om
godkendelse af, at der opføres en tilbygning på matr.nr. 4zr Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Næsvej 1 A, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Dorrit og Claus Dall Hansen.
Af kommunens henvendelse fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 ZR/3
Ejendommen matr.nr. 4 zr, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej 1A, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af tilbygning til eksisterende carport. Tilbygningen er
37 m² og det samlet areal af bygningen bliver derefter 88 m². Den del af bygningen, som indeholder gæstehus, er
35 m². Carporten udgør 34 m² og udhus udgør 19 m².
På ejendommen er i forvejen registreret et sommerhus på 78 m². Grunden har et areal på 2758 m².
…
Kommunens indstilling til ansøgningen: Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet
med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
 Foto af eksisterende bebyggelse
Materialer og farver:
 Tag: Røde tegl (som på eksisterende bygning)
 Vægge: Træbeklædning i farven transparent grøn, som eksisterende bebyggelse.
 Vinduer/døre/sterne og vindskeder: Træ i farven hvid, som eksisterende bebyggelse.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Situationsplan

Grundplan

Facade vest

Nuværende facade af carport set fra øst. Hovedhus ses til venstre.

Nuværende facade set fra nord. Hovedhus ses til venstre.

Nuværende facade af carport set fra syd. Hovedhuset ses til højre.

Nuværende facade set fra vest. Hovedhuset ses til højre.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 22. marts 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et gæstehus og et udhus som en tilbygning til en eksisterende carport med et gæsteværelse er ikke i strid med fredningsdeklarationens bestemmelser.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler på denne baggrund i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til at opføre et gæstehus som en tilbygning til en eksisterende carport med gæsteværelse
som beskrevet i ansøgningen med tilhørende bilag.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Britt Elena Bakke Fabricius

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-034-2021
Den 12. maj 2021

Ved mail af 28. april 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om lovliggørelse af, at der er etableret en udestue, og at et udhus anvendes som anneks på matr.nr. 4mc Ordrup by, Fårevejle, beliggende Bregnevej 15, Ordrup, 4540 Fårevejle i fredningens område H2.
Ejendommen ejes af Palle Jensen.
Af kommunens brev fremgår:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 MC/3
Ejendommen matr. nr. 4 mc, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bregnevej 15, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørelse af udestue, samt lovliggørelse af ændret anvendelse af udhus til anneks, samt tilbygning hertil.
Udestuen er bygget til sommerhuset i 2016, det har tidligere været et overdækket areal.
Udhuset er bygget i 1995 og er 34 m2, senere er 18 m2 af bygningen blevet omdannet til anneks (to værelser). Det
er fejlregistreret til at være 20 m2 i BBR.
Følgende kan oplyses:
Grunden er 800 m2, der er registreret et sommerhus på 85 m2, med et overdækket areal på 14 m2 (dette areal er
omdannet til udestue, som nævnt ovenfor). Derudover findes der et udhus på 20 m2, som delvist er blevet omdannet til anneks, som nævnt i foregående afsnit. Samt en carport på 15 m2. Der er en bebyggelsesprocent på 14,6 %.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes. Dog gøres der opmærksom på at følgende fremgår af deklarationen under afsnit VII:
”der maa paa hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.”
Vi vil ikke bruge vores påtaleret.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Facader
 Stueplan
 Fotos
Materialer og farver:

Tilbygning til sommerhus/udestue:
 Tag: sorte betontagsten
 Ydervægge: vinduer/glas med hvide vinduesrammer
 Vinduer og sternbrædder: hvide Eksisterende sommerhus:
 Tag: sorte betontagsten
 Ydervægge: antracitgrå træ
 Vinduer og sternbrædder: hvide
Udhus, som delvist er ændret til anneks:
 Tag: sort ståltag/metaltag
 Ydervægge: antracitgrå træ
 Vinduer og sternbrædder: hvide
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 28. april 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod en godkendelse.

Ejendommen er markeret med gult omrids og en blå en prik. Ortfoto 2020.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 6. april 1943 om fredning af Ordrup Næs.
Afgørelsen indeholder bl.a. følgende bestemmelse:
VII
Ingen bygning på nogen del af Næsgårdens jorder må opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder,
hvis loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med
udhuse og en garage.
…
I øvrigt må der på arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets skøn virker skæmmende, …
Fredningsnævnets afgørelse.
Omdannelse af et overdækket areal til en udestue og delvis ændret anvendelse af et udhus til anneks
er ikke i strid med fredningens formål og bestemmelser.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
På denne baggrund kan fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele
en lovliggørende dispensation til, at der på den pågældende ejendom er etableret en udestue, og at
en del af udhuset anvendes som anneks.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.
Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Benjamin Dyre

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-033-2021
Den 3. juni 2021

Ved mail af 21. april 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om godkendelse af, at der opføres et nyt sommerhus og udhuse på matr.nr. 4æt Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej 3, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøger er Leverum.dk ApS v/ Henrik Stech, og ejere er
Christian og Katja Fink Karas.
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
Ansøgning om opførelse af nyt sommerhus
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om byggetilladelse til et nyt sommerhus på ca. 118 m² + 48 m²
overdækket terrasse, samt badehus/sauna på ca. 14 m² og udhus på 21 m², på matrikel nr. 4æt Ordrup By, Fårevejle
med postadresse Næsvej 3, 4540 Fårevejle.
Der vedlægges en række bilag.
Deklaration/Fredningskendelse nr:
Ejendommen er omfattet af deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943. Ejendommen er beliggende i delområde
I1.
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres,
forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis
loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og
der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Kommunen finder, at det ansøgte er omfattet af nævnte bestemmelser.
…

Ejendommens placering i området ses af det indsatte luftfoto.

Luftfoto fra 2019 med angivelse af ejendommens placering. Ejendommen er markeret med grøn farve.
Området og det ansøgte byggeri
Matrikel 4æt er en ubebygget og stor sommerhusgrund på 5518 m2 med skovkarakter. Ved samtale med ejer er
det oplyst at ejerne ønsker at bevare arealets skovkarakter, der i dag består primært af arten Østrigsk Fyr. Ejer
oplyste at der vil ske en langsom omdannelse fra nåleskov til et større indslag af hjemmehørende løvtræer og buske
og at der naturligvis, for at gøre plads til byggeri og indkørsel mv., skal fældes og ryddes en del ved byggearbejdet.
Byggearbejdet kræver også en vis terrænregulering på grunden. Byggeriet vil blive placeret på et plateau i middelterrænkoten kt. 15.73, som er gennemsnittet af koterne ved bebyggelsens hjørner. Dette vil også udgøre det
niveauplan som højder skal måles fra ved byggesagsbehandling ift. lokalplanbestemmelserne, som lige akkurat
overholdes med de angivne højder. Terrænreguleringen må derfor ikke give anledning til at få byggeriet højere op
i terræn. Det vægtes dog, at det i ansøgningen er oplyst, at byggeriet afsættes af landinspektør.
Facader

Situationsplan

Udklip 1: Situationsplan fra ansøgningen. Bygningernes placering på matriklen er markeret med gul streg.
Materialer og farver
 Sommerhuset bliver fortrinsvist med lodret lpe-træbeklædning, også kaldet Brasiliansk Valnød, dog med
gavlen mod øst beklædt i samme grå metalplade som taget. Skuret udføres med samme træbeklædning
som hovedhuset. Badehuset bliver også med lodret beklædning, men som sort-brændt overflade.
 Taget er stålplade i grå farve.
 Døre og vinduer er i visualiseringen i mørk farve.
Kommunens bemærkninger:
Kommunen finder ikke at det ansøgte strider mod fredningens bestemmelser for området. Placeringen af skur og
badehus giver heller ikke anledning til bemærkninger, da de efter kommunens opfattelse ikke giver anledning
uønsket spredning af byggeriet på grunden.
Natura 2000
Grunden er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Natura 2000-område 154 Sejerø Bugt, Saltbæk
Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke er det nærmeste område. Det starter 250 m sydøst for matriklen og
andre dele af området findes 500 m mod sydvest og 300 m mod nord. På grund af afstanden og projektets begrænsede og lokale karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at byggeriet kan skade Natura 2000område 154 eller andre internationale naturbeskyttelsesområder.
Odsherred Kommune vurderer, at de eneste arter af habitatdirektivets bilag IV, der kan tænkes af forekomme på
grunden er arter af flagermus, samt rastende individer af stor vandsalamander og/eller spidssnudet frø. Med hensyn
til flagermus er matriklen kun egnet som yngle- eller rastested, hvis den rummer hule træer. De store træer på
matriklen er Østrigsk Fyr. De fleste arter af flagermus, som benytter hule træer til raste- eller ynglested foretrækker
løvtræer og benytter kun sjældent nåletræer. Odsherred Kommunen vurderer derfor, at grunden næppe rummer
væsentlige levesteder for flagermus. Vi gør dog opmærksom på, at det af hensyn til hulrugende fugle og eventuelle
flagermus er forbudt at fælde hule træer og træer med spættehuller i perioden 1 november-31. august, dvs. at
sådanne træer kun kan fældes i september og oktober måned.

Både spidssnudet frø og stor vandsalamander yngler i en sø 200 m nordvest for matriklen. Begge arter kan tænkes
at raste på matriklen, men denne udgør kun en lille del af deres samlede mulige rasteområde. Den planlagte omdannelse af matriklens karakter fra nåleskov til et større indslag af løvtræer vil desuden være en fordel for de to
arters muligheder for at bruge matriklen som rasteområde.
Samlet set vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at byggeriet og de deraf følgende rydninger samt
den planlagte konvertering af nåleskov til løvskov vil kunne beskadige eller ødelægge levesteder for arter omfattet
af habitatdirektivets bilag IV. Fredningsnævnet for Vestsjælland anmodes om at tage stilling til godkendelse af det
ansøgte byggeri.
Tegning af badehus:

Tegning af udhus:

Fredningsnævnet har den 14. maj 2021 foretaget besigtigelse på stedet. Under besigtigelsen oplyste
ejerne, at den mindste afstand mellem sommerhuset og badehuset er 11,8 meter, og den mindste afstand mellem huset og udhuset er lidt under 8 meter.
Ejnert Sørensen, Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har ved besigtigelsen udtalt, at foreningen ingen indvendinger har mod projektet.
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde med større grunde, som er under udbygning. Opførelse af et nyt sommerhus og udhuse er ikke i strid mod deklarationens bestemmelser, og de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til at
opføre et sommerhus, et badehus og et udhus med de i ansøgningen angivne placeringer, materialer
og farver, og således er mindsteafstanden mellem sommerhus og badehus ikke overstiger 11,8 meter,
og at mindsteafstanden mellem udhus og sommerhus ikke overstiger 8 meter.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.
Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Britt Fabricius

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-030-2021
Den 3. juni 2021

Ved mail af 15. april 2021 har Thorbjørn Hutters sendt fredningsnævnet en ansøgning om godkendelse af, at der opføres et sommerhus på matr.nr. 4æq Ordrup By, Fårevejle, beliggende Gl. Næsgårdsvej 4, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår:
Jeg har været i kontakt med Rikke fra byggesagsteamet I Odsherred kommune, da jeg afventer godkendelse af
min byggesag Gl Næsgårdsvej 4 Ordrup Næs sagsnr.9-4 ÆQ/1
Jeg aftalte med hende at jeg med fordel kan rette henvendelse til jer om Fredningsnævnets mulige godkendelse
af placering samt husets ydre, så jeres evt. godkendelse, er afklaret når byggesagsteamet når til min sag.
Jeg har derudover fået oplyst at i skal have indsendt tegninger samt oplyse jer om farven på hus og tag.
Jeg står til rådighed på tlf….
Tag sort
Facade sort
Døre og vinduer sort
Jeg vedhæfter desuden tegningerne

Odsherred Kommune har i mail af 10. maj 2021 oplyst:
Odsherred Kommune noterer at der på Gl. Næsgårdsvej 4, Ordrup søges om et stort sommerhus på 170 m2 med
træbeklædning og tag beklædt med sort tagpap. Der er 10 sovepladser indtegnet på plantegningen. Det bemærkes
at fredningen er til hindring for opførelse af sommerhuse til mere en én familie, jf. sidste sætning i fredningsbestemmelsens pkt. VII:
...
Det bemærkes at selve størrelsen og antallet af sovepladser ikke er decideret usædvanligt for området og at en
familie godt kan være på 10 personer. Kommunen finder dispensation til sommerhuse til mere end én familie
uheldigt i det fredede område, da dette kan medføre større belastning på områdets miljømæssige, rekreative og
landskabelige kvaliteter.
På ejendommen i matriklens østlige del, findes en sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Byggeriet ses ikke
at påvirke denne.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Kommunen har ikke indvendinger mod placering, materialevalg og farver vedr. det ansøgte byggeri.

Fredningsnævnet har den 14. maj 2021 foretaget besigtigelse på stedet.
Ejeren har ved besigtigelsen oplyst, at han opfører sommerhuset til hans og hans families brug. Huset
er ikke beregnet til flere familier eller til udlejning.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 16. april 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet. Foreningens repræsentant har bekræftet dette ved besigtigelsen.

Ejendommen er markeret med gult omrids.

Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde, der er under udbygning, og opførelse af et sommerhus er ikke i strid mod deklarationens bestemmelser forudsat, at sommerhuset alene er til brug én
familie.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler efter sagens oplysninger, herunder ejerens oplysning om at sommerhuset
alene er til eget brug, i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til at opføre et
sommerhus som beskrevet i ansøgningen.
Det bemærkes, at opførelse af det ønskede sommerhus på den ønskede placering kan kræve godkendelse af andre myndigheder.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Benjamin Dyre

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-031-2021
Den 3. juni 2021

Ved mail af 4. februar 2021 har Kalk Koncept sendt fredningsnævnet en ansøgning om godkendelse
af, at der opføres et nyt sommerhus på matr.nr. 4rk Ordrup By, Fårevejle, beliggende Røglevej 32,
Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Kristine Aachmann Bethe.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Vedr. ansøgning om nedrivning af gammelt sommerhus og opførelse af nyt byggeri beliggende på
Røglevej 32, 4540 Fårevejle
…
I henhold til BBR består det eksisterende sommerhus af 3 bygninger hhv sommerhus (42 m2), gæstehus (16 m2)
og toiletbygning (14m2) på i alt 73 m2.
I stedet ønskes opført et nyt og tidssvarende sommerhus på i alt 202 m2 hvilket giver en bebyggelsesprocent på
5,4.
Den nye bebyggelse placeres i princippet på samme placering som eksisterende, og den eksisterende indkørsel
bevares.
Der er en del smukke gamle træer på grunden der i videst udstrækning bevares, ligesom grunden i det hele taget
ønskes at fremstå som en naturgrund.
Det fremtidige hus vil i høj grad være skjult af den eksisterende beplantning, og således fremstå diskret set udefra.
Farver og materialer:
Facader: Sortmalede træfacader
Tag: Sedum tag (levende grønt tag bestående af små sukkulenter) med en hældning på 10-13 gr.
Vinduer: Sortmalede trævinduer
Tagrender/nedløb: Zink, fremstår sorte/mørke
Lokalplan 6, Dragsholm Kommune, Ordrup Næs er gældende for området.
Ejendommen er beliggende i område A1 i lokalplanområdet, som er et i forvejen udbygget sommerhusområde.
Som det fremgår af lokalplanen, er lokalplanen udarbejdet med hensyntagen til fredningsbestemmelserne, og på
grundlag af Fredningsnævnet og Overfredningsnævnets stilling til gældende fredningsbestemmelser (Lokalplan 6
punkt 1.4 i indledning).
Som det fremgår, er det ansøgte byggeri i overensstemmelse med lokalplanen.
Det ansøgte projekt vurderes således ikke at være i konflikt med servitutten.

Odsherred Kommune har i en mail af 4. maj 2021 til ansøgeren oplyst:
Odsherred Kommune er jf. vedlagte blevet orienteret om Fredningsnævnets besigtigelse 14. maj om byggeri på
Røglevej 32, Fårevejle.
Jeg skal orientere om at det ønskede byggeri kommer ind i et område omfattet af naturbeskyttelseslovens §18,
fortidsmindebeskyttelseslinjen. Inden for denne linje må der bl.a. ikke opføres bebyggelse mv. Det er Naturteamet i Odsherred Kommune, der træffer afgørelse om der kan meddeles dispensation.
Administrationen af fortidsmindebeskyttelseslinjen er restriktiv og især det forhold, at der ønskes byggeri tættere
på fortidsmindet, end det eksisterende byggeri betragtes i udgangspunktet som uønsket.
Vi vil derfor inden vi træffer afgørelse i sagen om fortidsmindebeskyttelseslinjen høre om det er muligt at placere det ønskede byggeri uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Hvis ikke dette er muligt eller ønskeligt, ønsker vi at få oplyst med hvilken begrundelsen, byggeriet fortsat placeres tættere på fortidsmindet, end det eksisterende byggeri.
Jeg indsætter en skitse fra sagen hvor, eksisterende sommerhus mv., og det nye sommerhus ses i forhold til fortidsmindebeskyttelseslinje

Jeg vil henvise til Slots- og Kulturstyrelsens retningslinje vedr. deres opmærksomhed ved dispensationssager: Nye anlæg i områder, hvor der allerede er anlæg inden for beskyttelseslinjen, skal placeres på den fjerne
side af disse anlæg i forhold til fortidsmindet, og skal afstemmes i forhold til dimensionerne af den eksisterende
bebyggelse.
Jeg har sat Fredningsnævnet på som modtager af kopi af denne anmodning, idet eventuelle justeringer i det ansøgte, kan få betydning, ligesom kommunen Byggesagsteam også orienteres.

Odsherred Kommune har i en mail af 12. maj 2021 til fredningsnævnet udtalt:
Odsherred Kommune har modtaget en indkaldelse til besigtigelse med Fredagsnævnet fredag d. 14. maj på Røglevej 32.
Odsherred Kommune noterer at der på Røglevej 32, Ordrup søges om et stort sommerhus på 202 m2 med sortmalet træbeklædning, sorte vinduer og sedumtag. Der er 6 soveværelser indtegnet på plantegningen, hvilket er udsædvaneligt mange. Det bemærkes at fredningen er til hindring for opførelse af sommerhuse til mere en én familie, jf. sidste sætning i fredningsbestemmelsens pkt. VII:
...
Kommunen finder dispensation til sommerhuse til mere end én familie uheldigt i det fredede område, da dette
kan medføre større belastning på områdets miljømæssige, rekreative og landskabelige kvaliteter.
Kommunen noterer at der er tale om en stor grund på 4137 m2. Der er ikke registreret beskyttet natur omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 på ejendommen.
Sommerhuset er placeret delvist inde for et område, der er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen og byggeriet kræver udover Fredningsnævnets tilladelse, derfor også kommunens dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. lovens § 18 stk.1. Fortidsmindet er placeret vest- sydvest for ejendommen på modsatte side af Hyrehøjvej. Da administrationen af fortidsmindebeskyttelseslinjen er restriktiv har kommunen spurgt ansøger om
byggeriet kan placeres uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Ansøger har i en mail redegjort for hvorfor placeringen fastholdes. Kommunen vurderer, at der i det konkrete tilfælde, hvor der er andet byggeri ret tæt på fortidsmindet, at det ønskede er placeret i fortidsmindebeskyttelseslinjens yderste del, og at fortidsmindets landskabelige værdi er begrænset, at der kan meddeles dispensation. Det skal understreges at dette er en foreløbig vurdering, da kommunen fortsat ikke har truffet endelig afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Kommunen har ikke indvendinger mod placering, materialevalg og farver vedr. det ansøgte byggeri.

Fredningsnævnet har den 14. maj 2021 foretaget besigtigelse på stedet.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 5. februar 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet, og foreningens repræsentant har bekræftet dette ved besigtigelsen.
Ejeren har ved besigtigelsen forklaret, at huset alene er beregnet til brug for hende, hendes mand og
deres familie. Det er ikke meningen, at huset skal udlejes.

Ejendommen er markeret med en blå en prik.

Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.

Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er beliggende i et udbygget sommerhusområde, og opførelse af et nyt, større sommerhus alene til brug for ejeren og hendes familie og til erstatning for 3 eksisterende bygninger er ikke i
strid mod deklarationens bestemmelser.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til at
opføre et sommerhus med placering, materialer og farver som beskrevet i ansøgningen.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.
Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Britt Fabricius

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-021-2021
Den 3. juni 2021

Ved mail af 15. marts 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om godkendelse af, at der opføres et sommerhus på matr.nr. 4æx Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 35, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøgeren er Michael Pedersen, Faurbohus, og ejendommen
ejes af Asbjørn og Trine Holst Johansen.
Af kommunens brev af 15. marts 2021 fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 ÆX/2
Ejendommen matr. nr. 4 æx, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 35, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 107 m2 med et overdækket areal på
5 m2.
Følgende kan oplyses: På ejendommen er der d. 25.02.2021 ikke registreret nogen bygninger på matriklen. Matriklen er 2.798 m2.
...
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Farver på det ansøgte byggeri:
Tag: sort tagpap
Ydervægge: træbeklædning som males med trætjære
Vinduer og døre: males i mahogni farve
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Næsgårdsvej 35, 4540 Fårevejle. Tværsnit i sommerhuset med angivelse af diverse højdemål. 26. november
2020 (dateret d. 26.11.2020)
 Næsgårdsvej 35, 4540 Fårevejle. Situationsplan 26. november 2020. (dateret d. 26.11.2020)
 Næsgårdsvej 35, 4540 Fårevejle. Facadetegninger af sommerhuset. 26. november 2020 (dateret d. 26.11.2020)
 Næsgårdsvej 35, 4540 Fårevejle. Plantegning af sommerhuset. 26. november 2020. (dateret d. 26.11.2020)
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse. Odsherred
kommune er positive omkring at meddele dispensation fra den gældende lokalplan vedrørende det hævede stuegulv niveau.

Situationsplan

Plantegning

Michael Pedersen, Faurbohus, har i en mail af 12. april 2021 oplyst, at afstanden mellem det hjørne,
som ligger tættest på det allerede opførte udhus, og udhuset er ca. 16 – 17 m.
Ejerne har i en mail af 13. april 2021 som begrundelse for den ønskede placering af sommerhuset
oplyst, at Næsgårdsvej er meget trafikeret, og der er specielt om sommeren store støvgener, og derfor
vil de gerne have huset langt væk fra vejen. Udhuset skulle ligge ud til indkørsel, som de ikke ønsker
ført ind på grunden, og udhuset skal bruges som redskabsskur og værksted. På grund af nærheden til
en sø og et lille vandløb er den eneste mulige placering af nedsivningsanlæg et mindre område på den
nordøstlige del af grunden. Hverken sommerhus eller udhus skal placeres for tæt på nedsivningsanlægget.
Asbjørn Holst Johansen har under besigtigelse den 14. maj 2021 erklæret sig indforstået med, at afstanden mellem det allerede opførte udhus og sommerhuset mindskes ved, at sommerhuset i forhold
til den indsendte situationsplan rykkes 4 meter i retning mod Næsgårdsvej.
Odsherred Kommune har i en mail af 11. maj 2021 oplyst:
Naturteamet i Odsherred Kommune har ikke mulighed for at deltage ved den planlagte besigtigelse den 14. maj
2021.
Naturteamet bemærker, ligesom Fredningsnævnet at det ansøgte sommerhus placeres i relativ stor afstand fra det
eksisterende udhus på ejendommen.
Vi har ikke yderligere bemærkninger til det ansøgte projekt som vurderes at holde passende afstand til den beskyttede sø på ejendommen.

Luftfoto fra 2021 med kommunens kortlægning af den beskyttede sø.

Fredningsnævnet tilkendegav i forbindelse med tilladelsen til at opføre udhuset (sag FN-VSJ
48/2020), at nævnet følger den praksis, at flere bygninger på grunden så vidt muligt skal ligge samlet.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse på stedet den 14. maj 2021.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 25. marts 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet. Ved besigtigelsen den 14. maj 2021 har foreningens repræsentant erklæret sig enig i, at huset bør rykkes 4 meter tættere på Næsgårdsvej.

Ejendommen er markeret med gult omrids og en blå en prik.

Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af
dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde, som er under udbygning, og opførelse af et sommerhus er ikke i strid mod deklarationens bestemmelser.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til at
opføre et sommerhus som beskrevet i ansøgningen, men i forhold til den oven for gengivne situationsplan rykket 4 meter i retning mod Næsgårdsvej for at mindske afstanden mellem sommerhus og
udhus.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22,
4573 Højby.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Att. Rikke Rasmussen
Tl f. 99 68 44 68
ves ts jaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-048-2021
Den 28. juni 2021
Odsherred Kommune har med brev af 21. juni 2021 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til
at opføre en carport med udhus på matr.nr. 4an Ordrup By, Fårevejle, beliggende Cikorievej 34,
Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ligger i område H og ejes af Niels Toft Andersen.
Af kommunens brev fremgår:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 AN/4
Ejendommen matr.nr. 4 an, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Cikorievej 34, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af carport med integreret udhus.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Facader
Materialer og farver:
 Tag: sort tagpap
 Yderbeklædning: sortmalet træbeklædning
 Tagrender: zink
 Døre: sort
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

2

Situationsplan

Nordfacade

3

Sydfacade

Østfacade

4

Vestfacade

I situationsplanen er det oplyst, at grunden er på 1.785 m2 , og at grunden er bebygget med et sommerhus på 110 m2 , et anneks på 45 m2 , en garage på 26 m2 , samt at denne garage skal rives ned. Der
ønskes opført en carport med udhus på 60 m2 .
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 22. juni 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har til projektet.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.

5

Cikorievej 34 er vist med gult omrids. Fredede områder er vist med blå skravering.

Nævnets afgørelse:
At opføre en carport med et udhus vil ikke være i strid med fredningsbestemmelserne.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til at opføre en carport med et udhus som beskrevet foran på betingelse af, at den eksisterende garage nedrives.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede
medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

6

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø - og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø - og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Christina Voss Pedersen

Omhandler dispensationsafgørelse fra Fredningsnævnet
d. 08-04-2021. Klik her for at se afgørelsen.

FN-VSJ-011-2021
Den 7. juli 2021

Tillægsafgørelse
Fredningsnævnet har den 8. april 2021 meddelt dispensation til, at der opføres et nyt sommerhus på
matr.nr. 12ap Ordrup By, Fårevejle, beliggende Hyrehøjvej 12 D, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Ingeborg Marianne Høgsbro.
Med mail af 17. juni 2021 har Michael Jensen, Tegnestuen Odsherred, Rørvigvej 221, 4500 Nykøbing Sj., oplyst, at ejeren ønsker at ændre lidt på placeringen af sit nye sommerhus og har fremsendt
den neden for viste nye situationsplan. Der er ingen ændringer i øvrigt.

Situationsplan. Med rød streg er vist bygningernes tidligere godkendte placering,
mens sort markerer den ønskede nye placering.

Fredningsnævnets afgørelse.
Den lidt ændrede placering af det sommerhus, som fredningsnævnet den 8. april 2021 har meddelt
dispensation til, er ikke i strid mod fredningsdeklarationens bestemmelser.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til den oven for beskrevne lidt ændrede placering af et nyt sommerhus.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22,
4573 Højby.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-059-2021
Den 19. juli 2021

Klaus Mogens Kjeldsen har med mail af 7. juli 2021 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til
at opføre et anneks på matr.nr. 4 sx Ordrup By, Fårevejle, beliggende Døvnældevej 1, Ordrup, 4540
Fårevejle. Ejendommen ligger i område H2 og ejes af Bente Nielsen og Klaus Mogens Kjeldsen.
Af byggeansøgningen fremgår:
Redegørelse:
Nyt fritstående anneks på 29 m2 (4,5 x 6,5 m) med to værelser. Indgang fra terræn til hvert værelse samt dør
mellem værelserne.
Annekset males i sort farve med hvide stern, vindskeder og øverste dele af gavle samt hvide vinduer. Alt som
eksisterende sommerhus.
Der installeres el
Der installeres ikke vand til annekset.
Annekset ønskes godkendt til beboelse.

2

Afsætning af anneks vil blive foretaget af autoriseret landinpektør. Om valgte materialer mv. henvises til bilag
vedhæftede bilag.

Situationsplan

3

Facader

Odsherred Kommune har i mail af 12. juli 2021 udtalt:
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 7/4 1943 delområde H2. I deklarationens pkt.
VII er bl.a. anført: "Ingen bygning paa nogen del af "Næsgaardens" Jorder maa opføres forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette."
Naturteamet i Odsherred Kommune har ikke bemærkninger til det ansøgte. Placeringen er i tilknytning til eksisterende sommerhus.
Ejendommen ligger i sommerhusområde op til Kårup Skov, der er udpeget som del af Natura 2000 område nr.
154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 13. juli 2021 meddelt, at foreningen ingen
indvendinger har til projektet.
Ifølge BBR er der på ejendommen et sommerhus på 62 m2 og et udhus på 14 m2.

4

Døvnældevej 1 er vist med en blå prik og gult omrids. Fredede områder er vist med blå skravering. Ortfoto 2020.

Nævnets afgørelse:
At opføre et anneks vil ikke være i strid med fredningsbestemmelserne.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til at opføre det anneks, der er ansøgt om, uden indlagt vand, uden køkken og i de i ansøgningen angive farver samt med den i situationsplanen anførte placering.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

5

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Vestenborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Christina Pedersen
FN-VSJ-070-2021
20. september 2021

Ved mail af 2. september 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om
dispensation til, at der opføres et sommerhushus på matr.nr. 12aa Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Hyrehøjvej 18 A, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøger er EBK Huse, og ejer er Jens Sigurd Okkels.
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-12 AA/3
…
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 153 m² samt integreret overdækning på 25 m².
Grunden er 2028 m² og eksisterende bygninger på grunden nedrives.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 6 ”Ordrup Næs” og beliggende i lokalplanområde A1. Det ansøgte
byggeri vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen.
…
Materialer og farver:
 Tag: Betontagsten i farven sort
 Vægge: Træbeklædning i farven sort
 Vinduer træ/alu i farven hvid
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Grundplan
 facader
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Ejendommen er beliggende i et udbygget sommerhusområde og Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke
strider mod formålet med fredningen og har ingen indvendinger mod placering, materialevalg og farver.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Situationsplan

Stueplan

Facader

Hyrehøjvej 18 A er vist med gult omrids. Fredning er vist med blå skravering.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 3. september 2021 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har mod projektet.

Ejendommen er ifølge BBR bebygget med et sommerhus på 77 m2 med et indbygget udhus på 3 m2
og et overdækket areal på 9 m2 samt med en carport på 28 m2 med et indbygget udhus på 5 m2.
Odsherred Kommune har meddelt nedrivningstilladelse for sommerhuset, og det fremgår af situationsplanen, at carport og en uregistreret bygning (udhus) også skal nedrives.
Ejendommen, Hyrehøjvej 18 A, er omfattet af fredningsbestemmelser af 7. april 1943, og ejendommen er beliggende i område M. Af bestemmelserne fremgår bl.a.:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
Fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde og opførelse af et nyt sommerhus til erstatning
for eksisterende bygninger er ikke i strid mod fredningens formål eller bestemmelser.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til
at opføre et sommerhus som beskrevet i ansøgningen, herunder med hensyn til farver og materialer,
og med den i ansøgningen angivne placering på betingelse af, at det tidligere sommerhus samt carport og udhus nedrives.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.
Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Nyvej
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-089-2021
Den 2. november 2021
Stenhøj Husene har med mail af 14. oktober 2021 sendt nævnet en ansøgning om
dispensation til at opføre et nyt sommerhus på matr.nr. 4if Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Valmuevej 13, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Ejendommen er omfattet af en fredning fra 1943, som bestemmer at der ikke må bygges før
fredningsnævnet har godkendt projektet.
Bygherre Marianne Grasø … ønsker at opføre et nyt tidssvarende sommerhus ifølge vedhæftede tegninger.
Eks. Sommerhus er fra 1989. Sommerhuset udføres med tagbelægning i mat sorte betontagsten – glans 5.
Vægbeklædning udføres i vandrette sorte træprofiler – glans 10. Vinduer og døre udføres i træ/alu med i
en glans 30. Terrasse udføres i brunimprægneret træ.
…

Det er oplyst, at det nye sommerhus er 111 m2. Hertil kommer 11 m2 overdækket terrasse og
derudover 74 m2 ikke-overdækket terrasse.
Odsherred Kommune har den 24. november 2021 udtalt:
Ejendommen er beliggende i et tæt bebygget sommerhusområde. Der er ikke registreret beskyttet natur
efter naturbeskyttelseslovens § 3 på ejendommen.
Det ansøgte er placeret ca. 200 meter nord for Kårup Skov, der er nærmeste del af Natura 2000 nr. 154
Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Det er kommunens vurdering, at det
ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil indebære forringelse af
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura 2000-området er
udpeget for og at det ikke medfører beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 15. oktober 2021 udtalt:
Huset er meget stort, når terrasserne tages med, kniber det med afstande.
Opfylder det gældende regler har vi ingen indvendinger til Projektet.

Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er
bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med
angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
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Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis Loft
ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og
der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.

Nævnets afgørelse:
At udskifte det eksisterende sommerhus med et nyt sommerhus vil ikke være i strid med
bestemmelserne fredningsdeklarationen.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en dispensation til at opføre et nyt sommerhus som det i ansøgningen beskrevne på betingelse
af, at det hidtidige hus fjernes.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren
udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle prisog lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet
fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Vestenborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
Center for Erhverv, Plan, Byggesag og Boligudvikling
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Nyvej 22
Telefon 20 60 23 94
4573 Højby Sj.

FN-VSJ-091-2021
2. november 2021

Ved mail af 14. oktober 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om
dispensation til, at der opføres et nyt sommerhus på matr.nr. 4he Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Valmuevej 32, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ligger i fredningens område H1. Ansøger er
EBK-huse Slagelse, og ejere er Maja Groth og Tue Thastum.
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
Byggesag til Fredningsnævnets behandling – byggesagsnr 9-4 HE/5
Ejendommen matr. nr. 4 he, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Valmuevej 32 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har den 19. marts 2021 modtaget ansøgning om opførelse af et sommerhus på 73 m² på
ejendommen, opført i træ med tagpaptag. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at tag, facade og vinduer er sorte.
Det eksisterende sommerhus har modtaget en nedrivningstilladelse.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Der er den 14. oktober 2021 kl. 11:19 fremsendt ansøgningstegninger: situationsplan, facader og grundplan +
Byg og Miljø ansøgningen og deklarationen.
Sammen med denne skrivelse, fremsendes desuden en snittegning, til Fredningsnævnets orientering.
Det skal bemærkes, at situationsplanen angiver en jordbunke, som kommunen ikke er vidende om er et ”midlertidig depot” i forbindelse med byggeriet, eller om der ønskes foretaget en terrænregulering. Kommunen ønsker
ikke at tillade terrænregulering tættere på skel end 5 meter i sommerhusområde, hvilket er meddelt ansøger dags
dato.
Odsherred kommune har den 15. april 2021 meddelt tilladelse til spildevandsanlæg og nedsivning, jf. situationsplanen.
Det er kommunens skøn, at byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser hvorfor kommunen er sindet at tillade byggeriet. Vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi
meddeler tilladelse.

Situationsplan

Facader

Odsherred Kommune har den 14. oktober 2021 skrevet til ansøgeren bl.a.:

Ejendommen ligger i et fredet område, og ansøgningen kræver derfor Fredningsnævnets godkendelse, før vi kan
behandle sagen. Din ansøgning er derfor sendt til Fredningsnævnet for behandling. Den ansøgte ejendom er omfattet af fredning ”Ordrup Næs”, hvilket kan ses af den medsendte tinglyste deklaration dateret den 07.04.1943,
nr. 903152 – samt konfliktrapporten fra Byg og Miljø. Hvis I selv har fremsendt sagen til Fredningsnævnet, må I
meget gerne orientere os herom.
Der er forhold i ansøgningsmaterialet, som skal revideres / forhold I skal være opmærksomme på:





På den fremsendte situationsplan er der angivet en bunke overskudsjord. Der kan ikke tillades en terrænregulering af overskudsjord placeret tættere på skel end 5 meter. I skal endvidere være opmærksomme på fredningen, som eventuelt har bemærkninger til den angivne bunke jord.
Du har fremsendt koter på situationsplanen, samt et forslag til niveauplan. Vi accepterer det fremsendte
forslag til niveauplan for bygningen på 5,26. Dette medfører, at facadehøjde og kiphøjde overholder
byggerettens bestemmelser. Du kan dog være opmærksom på at tydeliggøre niveauplanet og koterne på
facadetegningerne. (BR18 § 456 og BR18 § 10, stk. 1, nr. 2)
På den fremsendte situationsplan er der angivet areal til parkering. I skal dog være opmærksomme på,
at vejafdelingen ikke ønsker, at der bakkes direkte ud på vejen. Vi skal derfor vide udformning samt
placering af bebyggelsens parkeringsarealer, samt muligheden for at vende på egen grund. Dette kan fx
tegnes ind på situationsplanen. Du kan læse mere i BR18 § 399 - § 402. (BR18 § 10, stk. 2, nr. 1). Du er
også meget velkommen til at kontakte vores trafik / vejteam, eller orientere dig yderligere på vores
hjemmeside: https://odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/tilladelser-du-skal-indhente/overkoersler

Vi anbefaler at ovenstående forhold afklares, da Fredningsnævnet skal behandle jeres byggesag inden vi kan færdigbehandle sagen.

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred har den 19. oktober 2021 udtalt:
Vi noterer os at der planlægges oplæg af overskudsjord.
Overholdes fredningsbestemmelserne har vi ingen indvendinger til dette projekt.

Ejendommen er omfattet af fredningsbestemmelser af 7. april 1943, og ejendommen er beliggende i
område H1. Af bestemmelserne fremgår bl.a.:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af
udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke må
ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på
hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G., H1 og H2 må der
ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.

Ejendommen Valmuevej 32 er vist med gult omrids og en blå prik.

Fredningsnævnets afgørelse.
Opførelse af et nyt sommerhus til erstatning for et sommerhus, som nedrives, er ikke i strid mod
fredningens formål eller bestemmelser.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til
at opføre et nyt sommerhus som det ovenfor beskrevne til erstatning for et sommerhus, som nedrives. Dispensationen gives på betingelse af, at der ikke efterlades en jordbunke fra byggeriet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Vestenborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Att. Flemming Andersen
FN-VSJ-073-2021
9. november 2021

Ved mail af 15. september 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om
dispensation til, at der opføres en tilbygning til et sommerhushus på matr.nr. 4ft Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej 25, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøger er STED/SANS v/ Peter Klingest,
Arkitekt MAA, og ejerne er Pernille Hertz og Lars Grarup.
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 FT/3
Ejendommen matr.nr. 4 ft, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej 25 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af tilbygning til sommerhus.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Af ansøgningen fremgår bl.a.
Byggeriet er omfattet af Lokalplan 6 samt en tinglyst fredning i området.
I lokalplanen er anført under kap. 6 stk 6.2 at gæstehytter eller lignende ikke må have et bebygget areal på mere
end 25 m2.
Bygherre ønsker opført en tilbygning med to værelser samt et toilet på i alt 40 m2. tilbygningen udføres med direkte adgang gennem en udestue der knytter hovedhus og tilbygning sammen.
Set fra Næsvej er de to bygninger bundet sammen af en gennemgående facade.
Det eksisterende hus ligger på toppen af en naturlig forhøjning i terrænet ca. kote 10.00. Den ny tilbygning placeres syd for hovedhuset. På en strækning på ca 15 meter fra hovedhuset og mod syd falder terrænnet ca. 0.5meter.

Annekset gulvkote udføres ca. 0.3 meter under hovedhusets gulvkote. Sternlinien fastholdes i samme højde som
hovedhusets for at skabe en ro og større visuel sammenhæng mellem bygningskroppene.
I det vi mener at have opfyldt intentionerne i lokalplanen med en bebyggelse der ikke spredes ud på hele grunden
og vi i arkitektur har tilstræbt en sammenhæng mellem de enkelte elementer.
I andragendets øvrige afsnit er lagt andet relevant materiale for ansøgningen generelt og denne dispensationsansøgning specifikt.
…
I lokalplanen er anført under kap. 7 stk 7.2 at taghældningen ikke må være mindre en 10 gr. Vi ønsker en minimumhældning for tagpaptage som det eksisterende hus er udført efter, idet et for huset karakteristisk træk er at
tagfladen ikke er synlig og gemt bag den gennemgående høje stern på ca. 250mm.
Facader og tag udføres i samme materialer i annekset som på det eksisterende hus: Facader og vinduesrammer
udføres som sortmalede.

Oprindeligt hus fra 1965

Tilbygning 1991

Plan projekt 2021

Situationsplan projekt 2021

Facader projekt 2021

Gavle projekt 2021

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 15. september 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet.
Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 4. november 2021og har under besigtigelsen oplyst
ejeren om, at en evt. flytning af et udhus forudsætter nævnets godkendelse, og at nævnet følger den
praksis, at bygninger så vidt muligt skal ligge samlet.
Ejendommen er ifølge BBR bebygget med et sommerhus på 93 m2 heraf et indbygget udhus på 10
m2 og en udestue på 12 m2.
Ejendommen er omfattet af fredningsbestemmelser af 7. april 1943. Af bestemmelserne fremgår
bl.a.:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie
med Udhuse og en Garage.

Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G.,
H1 og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.

Næsvej 25 er vist med gult omrids og en blå prik. Fredning er vist med blå skravering.

Fredningsnævnets afgørelse.
Den ansøgte tilbygning til et sommerhus er ikke i strid mod fredningens formål eller bestemmelser,
og de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til
at opføre en tilbygning til det eksisterende sommerhus i overensstemmelse med det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.
Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Christina Pedersen
FN-VSJ-068-2021
14. november 2021

Ved mail af 19. august 2021 har Odsherred Kommune sendt fredningsnævnet en ansøgning om
dispensation til, at der opføres et gæstehus på matr.nr. 8az Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej
2, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøger er Peter Beck Larsen, og ejere er Minna Holm Kragelund og
Jens Kristian Nørgaard.
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-8 AZ/2
Ejendommen matr.nr. 8 az, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsvej 2, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af gæstehus på 20 m². På ejendommen er i forvejen
følgende bygninger registreret i BBR:
- Sommerhus på 105 m²
- Carport på 54 m²
- Udhus på 16 m²
Grunden er på registreret med et areal på 2300 m².
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke
nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag:
 Situationsplan (situationsplan tegning B)
 Grundplan (tegning 2.pdf)
 Facader (tegning 3.pdf og tegning 4.pdf)
 Oplysninger om eksisterende bebyggelse på ejendommen (Odsherred KommuneDato.docx)
Materialer og farver:
 Tag: Tagpap i farven sort
 Vægge: Træbeklædning i farven sort
 Vinduer/døre: Træ i farven sort
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Situationsplan

Af ansøgning af 11. juli 2021 fra Jens K. Nørgaard fremgår bl.a.:
Annexet er ændret således at ligheden med sommerhuset er øget. Annexet opføres med samme taghældning,
samme sorte tagpap, samme profil for væggenes træbeklædning, samme sorte vinduer, samme størrelse af
vinduer, samme tagudhæng samt samme sorte facadefarve.
…
Af tegning nr. 4 fremgår det, at maksimalhøjden er 2,93 m for nordfacaden målt ved det NV-lige hjørne.
…
I projektet bliver taget båret af 265 mm høje bjælker der spænder på den korte led, dvs. mellem øst- og
vestfacaden, jf. tegning nr. 5. Bjælkerne følger taghældningen på 15 grd. Projektet indeholder således ikke en
traditionel spærkonstruktion.
…
Det er et ønske, at den flisebeklædte plads foran Annex, skur/carport og drivhus er vandret, og at fliserne lægges
i samme højde som fliserne foran drivhusets dør, jf. det skraverede fliseareal på tegning 7.

Koten til stuegulv fastsættes til 20 cm over denne flisebelægning. For at opnå dette er middelkoten til terræn,
målt ved husets 4 hjørner, hævet 12,5 cm. Dette er en forudsætning for mål vist på tegningerne 3, 4 og 5.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 25. august 2021 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod projektet.

Næsvej 2 er vist med gult omrids. Fredning er vist med blå skravering.

Ejendommen er omfattet af fredningsbestemmelser af 7. april 1943. Af bestemmelserne fremgår
bl.a.:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er
godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder,
hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i
Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een
Familie med Udhuse og en Garage.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de
omboende.
Fredningsnævnet har den 4. november 2021 foretaget besigtigelse på stedet. Under besigtigelsen fik
nævnet forevist stedet, hvor ejerne ønsker at opføre et anneks, og nævnet besigtigede grunden og
beliggenheden af de øvrige bygninger. Minna Kragelund oplyste, at hun har ejet ejendommen siden
i 1970´erne. De fik bygget et nyt hus på 105 m2 i 2006 i stedet for det oprindelige sommerhus. Den
bygning, der kaldes Louises Hus, er et legehus. Louises Hus kan godt bruges til overnatning, men har
ikke et toilet. Dette er baggrunden for, at de ønsker at opføre et anneks med toilet på det viste sted.
Dette anneks skal bygges i samme stil og farver som hovedhuset.
Odsherred Kommunes repræsentant udtalte, at kommunen vil give byggetilladelse, hvis byggeriet
kan hænge sammen højdemæssigt og i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser.
Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred havde samme holdning som
kommunen.
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredningsnævnet bemærker, at der på grunden foruden selve hovedhuset forefindes carport/skur på
54 m2, brændeskur, drivhus/orangeri samt et anneks/legehus kaldet Louises Hus. Selv om nævnet
ikke har indvendinger imod størrelsen og udformningen mv. af det ansøgte anneks, finder nævnet, at
opførelse af annekset vil tilføre grunden så mange bygninger, at det går ud over, hvad der er i
overensstemmelse med fredningen.
Som følge heraf meddeler fredningsnævnet afslag på det ansøgte anneks.
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af
miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem,
Peter Bomholt.

Ole Stryhn
formand

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende
offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017.
Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Nyvej
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-104-2021
Den 23. december 2021
Jens K. Nørgaard og Minna Holm Kragelund har med mail af 3. december 2021 sendt nævnet
en ny ansøgning om dispensation til at opføre et anneks på matr.nr. 8az Ordrup By, Fårevejle,
beliggende Næsvej 2, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af ansøgningen fremgår:
Ansøgning om godkendelse af annex efter et af vedlagte alternative forslag til reduktion af antal
bygninger på matriklen.
I Fredningsnævnets afgørelse af 14. november 2021 finder nævnet ”at opførelse af annexet vil tilføre
grunden så mange bygninger, at det går ud over, hvad der er i overensstemmelse med fredningen”.
”Fredningsnævnet bemærker, at der foruden selve hovedhuset forefindes carport/skur på 54 m2,
brændeskur, drivhus/orangeri samt et legehus benævnt Louises Hus.”
Afgørelsen læses således, at antallet af eksisterende bygninger skal reduceres for at skaffe ”plads” til
annexet.
Følgende bygninger kan inddrages for at skaffe ”plads”.
1: Brændeskur på 11 m2.
2: Drivhus på 12 m2.
Ad 1: Brændeskur
Set fra marken danner bygningerne sommerhus - carport/skur - brændeskur en 33 m lang bygningsrække.
Se billedet nedenfor. Brændeskuret er placeret til venstre i billedet bag to fyrretræer
Nedrives brændeskuret bliver udtrykket mod marken mindre, idet længden af bygningerne reduceres til 27
m.

Ad 2: Drivhus

Antal sengepladser
Annexet ønskes opført for at øge antallet af sengepladser, idet der ikke er sengepladser nok til børn og
børnebørn.
I hovedhuset er der 6 sengepladser, hvoraf adgangsforholdene til to af sengepladserne er fysisk krævende,
da der er adgang via en stejl stige. I praksis er der 4 sengepladser i hovedhuset.
I Louises Hus, er der 2 sengepladser, der er anvendelige i sommerperioden.
Opføres annexet vil der være 6 helårssengepladser med adgang til toilet og 2 sommersengepladser uden
adgang til toilet.
Der ansøges om godkendelse af en af nedenstående alternativer nævnt i prioriteret rækkefølge:
1: Opførelse af annex under forudsætning af, at brændeskuret nedrives.
2: Opførelse af annex under forudsætning af, at brændeskur og drivhus nedrives.
Såfremt det ønskes, står vi til rådighed med supplerende oplysninger.

Fredningsnævnet har i forbindelse med en tidligere ansøgning - FN-VSJ-068-2021 - været på
besigtigelse den 4. november 2021
2

Odsherred Kommune har ved besigtigelsen den 4. november 2021 udtalt, at kommunen vil give
byggetilladelse, såfremt byggeriet kan hænge sammen højdemæssigt og i øvrigt overholder
byggelovens og planlovens bestemmelser.
Til den tidligere ansøgning var medsendt følgende tegninger:
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Det fremgår af den tidligere ansøgning, at annekset opføres med samme taghældning, samme
sorte tagpap, samme profil for væggenes træbeklædning, samme sorte vinduer, samme
størrelse af vinduer, samme tagudhæng samt samme sorte facadefarve som hovedhuset. Det
fremgår endvidere, at maksimalhøjden er 2,93 m for nordfacaden målt ved det nordvestlige
hjørne.
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 3. december 2021 udtalt, at det vil være
et plus at fjerne brændeskur og drivhus, hvorfor der ikke er indvendinger imod projektet.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er
bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med
angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis Loft
ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og
der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.

Nævnets afgørelse:
Fredningsnævnet meddelte i afgørelse af 14. november 2021 afslag på en tidligere ansøgning
om godkendelse af, at der opføres et anneks. Nævnet begrundede afslaget med, at der allerede
4

på ejendommen udover selve sommerhuset er flere bygninger, som kan eller vil kunne
anvendes til overnatning i lighed med det anneks, som ejerne har søgt om godkendelse af.
Fredningsnævnet finder derfor, at det vil være i strid mod fredningens formål eller
bestemmelser at godkende endnu en bygning på ejendommen.
Såfremt ejerne fjerner brændeskur og drivhus,
fredningsdeklarationen at opføre et anneks.

vil

det ikke

være i strid

med

De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, dispensation til at opføre det anneks, der er ansøgt om, på betingelse af, at ejerne fjerner
brændeskur og drivhus.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministere n
udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Peter
Bomholt.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbes kyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet
fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø - og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørels e 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Nyvej
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-084-2021
Den 7. februar 2022
Odsherred Kommune har ved mail af 30. september 2021 sendt nævnet en ansøgning om
dispensation til at opføre et gæstehus på matr.nr. 4bp Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Cikorievej 22, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøger er Karsten Solgård, og ejerne er Pernille og
Brian Vormslev.
Af kommunens brev fremgår:
Byggesag til høring – byggesagsnr 9-4 HP/2
Ejendommen matr.nr. 4 hp, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Cikorievej 22, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af gæstehus på 15 m².
Grunden er på 800 m² og eksisterende bygninger består af sommerhus på 70 m², overdækning på 4 m² og
udhus på 18 m².
Deklaration/Fredningskendelse nr:
Deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943
Ejendommen er beliggende i delområde H2.
…
Materialer og farver:
 Tag: Tagpap i farven sort
 Vægge: Træbeklædning i farven sort
 Vinduer, døre, vindskeder i farven hvid
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Grundplan
 Facader
 Skråfoto af eksisterende bebyggelse
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Ejendommen er beliggende i et udbygget sommerhusområde og Odsherred Kommune vurderer at projektet
ikke strider mod formålet med fredningen og har ingen indvendinger mod placering, materialevalg og
farver.
Det fremgår af deklaration nr. 75, tinglyst den 07-04-1943 "… og der maa paa hver grund kun anbringes
eet beboelseshus til een familie med Udhuse og en Garage". Påtaleretten i deklarationen er tildelt
Fredningsnævnet, som bedes tage stilling til dette i forbindelse med behandling af sagen.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at
tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler
tilladelse.

Situationsplan

Grundplan
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Facader

Skråfoto set fra syd

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 1. oktober2021 udtalt:
Vi har jo ofte talt om placering af udhuse. Det ville passe bedre hvis gæstehuset fik en placering mellem
Sommerhuset og det eksisterende udhus.
Udover dette har vi ingen indvendinger til Projektet

Ejendommen er omfattet af fredningsbestemmelser af 7. april 1943. Af bestemmelserne
fremgår bl.a.:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med
angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis Loft
ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes,
og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
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Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G., H1 og H2
må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan virke
skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.

Cikorievej 22, Ordrup er vist med blå prik. Fredede områder er vist med blå sklravering.

Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 20. januar 2022, hvor Brian Vormslev
anmodede om, at nævnet godkender det allerede opførte udhus, der er opført med samme
materialer og farver som sommerhuset og er placeret som vist på tegninger og foto ovenfor.
Brian Vormslev oplyste, at med grundens størrelse og med placeringen af sommerhus og
udhus er der ikke andre, bedre steder at placere et gæstehus i nærheden af de eksisterende
bygninger end den valgte.
Odsherred Kommune har oplyst, at det ikke umiddelbart har været muligt ved en gennemgang af kommunens byggearkiv at finde en meddelt dispensation til udhuset.
Nævnets afgørelse:
Ejendommen, Cikorievej 22, Ordrup er placeret inde i et fuldt udbygget sommerhusområde,
og grunden har ikke et stort areal. Det er ikke i strid med fredningsbestemmelserne at opføre
et udhus og/eller et gæstehus. Med grundens størrelse og med placering af sommerhus og udhus
kan nævnet efter omstændighederne godkende den ønskede placering af et gæstehus.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
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Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en lovliggørende dispensation til det allerede opførte udhus samt en dispensation til at opføre
et gæstehus med den i ansøgningen angivne placering og størrelse samt med de angivne
materialer og farver.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren
udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn
Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle prisog lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet
fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Erhverv, Plan og Byg
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-008-2022
Den 10. februar 2022
Odsherred Kommune har ved mail af 31. januar 2022 sendt nævnet en ansøgning om en lovliggørende dispensation til en tilbygning på matr.nr. 4kl Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Tidselvej 8, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ligger i område H1 og ejes af Anita Ehrenreich og Mads Nielsen.
Af ansøgningen fremgår:
Byggesag til høring – byggesagsnr S2021-39080
Ejendommen matr.nr. 4 KL, ORDRUP BY, FÅREVEJLE, beliggende Tidselvej 8, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til sommerhus. Tilbygningen
er udført ved at inddrage en eksist. overdækket terrasse under eksist. tag, til beboelse.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke
nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Vedhæftet er ansøgning, tegning over eksist. sommerhus samt tegninger vedr. lovliggørelse af tilbygning.
Det eksisterende sommerhus var på 59 m2 med 6 m2 indbygget udhus og 25 m2 overd. areal. Efter lovliggørelsen vil sommerhuset være på 77 m2 med 6 m2 indbygget udhus og 7 m2 overd. terrasse.
Tilbygningen er udført med vægbeklædning i træ, eternittag og trævinduer.
Væggene på tilbygningen er blå, vinduer er hvide og stern-/vindskeder er grøn umbra.
Se i øvrigt billede i vedhæftede materiale vedr. lovliggørelse.
Såfremt byggeriet ser ud til at overholde byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at
tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Odsherred Kommune har oplyst, at tilbygningen er udført i 2009.
Af ansøgning af 14. maj 2020 fra Mads Nielsen fremgår:
Hermed fremsendes tegninger over Tidselvej 8, med henblik på lovliggørelse og BBR registrering af stuen
mod vest. I forlængelse af nedenstående korrespondance med jer. Beklager mine tegnekundskaber, håber
det kan tydes, ellers må jeg lave det om.
#Problemet er dog ikke større end det kan løses. Løsningen på problemet er at lave en lovliggørelse af
byggeriet. Det gøres ved at der indsendes tegninger til Odsherred Kommune som det ser ud nu og så kan

der laves en tilladelse på efterbevilling. Der skal indsendes en situationsplan, en plantegning og facadetegninger.#
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 1. februar 2022 meddelt, at foreningen
ingen indvendinger har mod, at der gives en godkendelse.
Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er
bestemt:
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VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet
og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden
Kælder, hvis Loft ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.

Matr.nr. 4kl Ordrup by er vist med en blå prik og gult omrids. Fredede områder er vist med blå skravering.

Nævnets afgørelse:
Det pågældende sommerhus ligger inde i et fuldt udbygget område. At udvide et eksisterende
sommerhus og at anvende de foran beskrevne materialer og farver er ikke i strid med bestemmelserne i fredningsdeklarationen.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en lovliggørende dispensation til den foran beskrevne udvidelse af det eksisterende sommerhus.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
4

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-017-2022
Den 2. marts 2022
Odsherred Kommune har ved mail af 25. februar 2022 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til at opføre et udhus på matr.nr. 4q Ordrup By, Fårevejle, beliggende Tidselvej 23, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Af kommunens brev fremgår:
Udtalelse til fredningsnævnet vedr. matr. 4q, Ordrup By, Fårevejle
Ejer af matrikel 4q, Ordrup By har anmodet Odsherred Kommune om at fremlægge bemærkninger vedrørende opførsel af nyt udhus samt carport på i alt 27 kvm, på ejendommen med postadresse Tidselvej 23,
4540 Fårevejle.
Deklaration/Fredningskendelse:
Ejendommen er omfattet af deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943. Ejendommen er beliggende i område H1.
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må
opføres, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage
foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser
i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage.”
Kommunen finder, at udhus og carport er omfattet af nævnte bestemmelser.
Ejerforhold og ansøger
Tonny Bondesen, …
Ansøgningens indhold
Ansøger ønsker at opføre et nyt udhus på 12 m2 som erstatning for det nuværende. Derudover skal der
opføres en carport i forlængelse af udhuset på 15 m2. Konstruktionen udføres i samme materialer som
sommerhuset. Carport og udhus vil blive beklædt med vandrette sorte brædder, og taget vil blive monteret
med sorte tagstensmetalplader, med en taghældning på 25 grader. Derudover vil udhuset få et vindue og
en dør på nordsiden.
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Kommunens bemærkninger:
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen. Da det ansøgte, vil
have omtrent samme størrelse som det eksisterende udhus, vil nærværende projekt fungere som erstatning
fremfor et nyt projekt. Bygningshøjde må ikke overstige 2,5 m før bygningsafstanden til naboskel er 5,0
m jfr. BR18 §§ 178 og 182 (Bygningsreglement 2018) Såfremt projektet overholder førnævnte, og i øvrigt
gældende lovgivning for bebyggelse, har kommunen ikke indvendinger mod det ansøgte.
Vurdering af bilag IV og Natura 2000
Afstanden fra matriklen til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde – Natura 2000 område 154
(Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke) er under 100 meter. Der indgår flere habitat- og
fuglebeskyttelsesområder i dette område, de nærmeste dele af det indgår i fuglebeskyttelsesområde 94
(SPA 94) og habitatområde 135 (SAC 135). Trods den umiddelbare nærhed vurderer Odsherred Kommune,
at det på grund af byggeprojektets begrænsede udstrækning kan udelukkes, at byggeriet vil kunne påvirke
det internationale naturbeskyttelsesområde eller udpegningsgrundlagene for SPA94 eller SAC135.
Få steder på Ordrup Næs er der levesteder for bilag IV arter. Den nærmeste registrerede forekomst af
markfirben er beliggende ca. 500 meter mod øst. Hele kystzonen vurderes at udgøre et sammenhængende
habitat med spredt forekomst af Markfirben. Da det pågældende projekt er beliggende i et i forvejen tæt
udbygget område, vurderes det ikke at projektet vil kunne påvirke den økologiske funktionalitet af området
som levested for markfirben yderligere.
Da der ikke skal fældes større løvtræer, og da det eksisterende udhus, som skal nedrives, ikke vurderes at
være egnet som levested for flagermus, er der ikke risiko at påvirke levesteder for sådanne.
Der er ynglesteder for spidssnudet frø, butsnudet frø og stor vandsalamander 350 meter mod vest. Da
byggefeltet et dårligt rasteområde, og der på Ordrup Næs er andre arealer med væsentligt bedre forhold for
de tre arter, vurderes de ikke at påvirkes af projektet.
Samlet set vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at levesteder for dyrearter omfattet af bilag
IV skades af projektet, og da der ikke nær matriklen findes bestande af plantearter omfattet af samme, kan
beskadigelse eller ødelæggelse af sådanne også udelukkes. Venlig hilse

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 27. februar 2022 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har til projektet.
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Tidselvej 23 er vist med gult omrids. Fredning er vist med blå skravering.

Nævnets afgørelse:
At opføre et udhus med carport til erstatning for et eksisterende udhus med omtrent samme
beliggenhed og størrelse er ikke i strid med bestemmelserne deklarationen.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, jf. forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at opføre et udhus med carport
som beskrevet ovenfor i ansøgningen på betingelse af, at det eksisterende udhus nedrives og
fjernes.
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-025-2022
Den 9. maj 2022
Tegnestuen Odsherred har ved mail af 5. april 2022 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til at ombygge eksisterende bygninger på matr.nr. 8az Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Næsvej 2, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Jens Kristian Nørgaard og Minna
Holm Kragelund.
Af ansøgningen fremgår:
Anmodning om forhåndsgodkendelse
På vegne af Bygherre Jens Kristian Nørgaard, adspørges hermed om en tilkendegivelse vedrørende et ønske om at ombygge en eksisterende carport til anneks med soveværelse på ejendommen beliggende Næsvej
2, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Ejendommen består af et grundareal på 2.300 m2, som er beliggende i et sommerhusområde, som generelt
er kategoriseret som et fredet geologisk område, og dele af grunden er underlagt bestemmelser i forhold til
en 100m grænse fra et fortidsminde. Den pågældende bygning er indenfor det nævnte område for geologiske interesser, og delvist indenfor grænsen for det pågældende fortidsminde. Fortidsmindet består af en
oldtidsrundhøj, som er vist på billederne nedenfor. Området er generelt bebygget med sommerhuse.
Denne forespørgsel er rettet til Fredningsnævnet, med henblik på efterfølgende henvendelse til Odsherred
Kommune.

Den fredede rundhøj beliggende ca. 100m fra den påtænkte bygning. Rundhøjen er beskyttet af en 100m
grænse.

Kortudsnit der viser ejendommens beliggenhed i yderkanten af rundhøjens fredningsgrænse. Det ønskede
anneks er markeret med kraftig streg.
Stedets egne naturværdier
Højen er registreret beskrevet første gang i 1873 som en ”loenhøv”, i dag betegnet Lånehøj, en større høj,
hvoraf en del af den vestlige side er beplantet. I den resterende del mod øst findes sænkning i toppen.
Seværdighedsforklaring: Beliggende ca. 25 m fra offentlig vej ud til Ordrup Næs. Højen er plejet og "gør"
sig godt i landskabet. Bevoksning fra senest 1983: Græs.
Rundhøjen er beliggende i et morænelandskab med flere bakker, og står man på toppen af den har man en
storslået udsigt over Nekselø bugt.
Rundhøjen har sit toppunkt i kote 29, hvor ejendommens med sin beliggenhed 100m og godt 1/3 af afstanden derfra mod kystlinjen er på kote 20,5-21. Fra og med ejendommens beliggenhed er resten af landskabet
med faldende terræn mod kysten defineret som et sommerhusområde, der er kategoriseret som fredet, hvor
ejendommene i første række mod vandet er undtaget fredningen.
Tidligere ønsker og afgørelser
Ejendommen er entydigt kategoriseret som sommerhusgrund med byggeret. Vores bygherre har i 2021
adspurgt Fredningsnævnet og Odsherred Kommune om tilsagn vedrørende en ny bygning som anneks på
sin ejendom. Nævnets afgørelse var et afslag, da der i modsat fald ville være for mange bygninger på
grunden til at det ville være i overensstemmelse med fredningen. Derfor er forslaget nu at ombygge en
eksisterende carport, så den kommer til at rumme det tidligere planlagte anneks.
Fredningsnævnets afgørelse fra 2021 er medsendt som bilag.
Annekset
Carporten nedrives til fundament og opbygges på ny med fire ydervægge med et omrids på der svarer til
det nuværende tinglyste areal på 54 m2 for bygningen. Bygningen genopføres med isolerede ydervægge
og tag, med en materialelighed med den øvrige bebyggelse på ejendommen. Her er tale om en sort træbeklædning på facaderne, og tagpap på tagfladerne. Bygningen skal rumme et selvstændigt opvarmet værelse
med bad, en mindre overdækket terrasse, samt et uopvarmet depot/redskabsrum der vil udgøre ca. halvdelen af bygningens areal.
Annekset ønskes opført uden yderligere udvidelse, og indenfor den højde som bygningen har, indenfor den
gældende lokalplan nr.6 (dv. Dragsholm Kommune) og indenfor Bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser.
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Billeder af den eksisterende carport, der er tinglyst og BBR-registreret. Annekset ønskes opført uden yderligere udvidelse.
Afrunding
Det er vores bygherres håb at fredningsnævn og andre parter vil acceptere det ønskede anneks, hensigten
er at indgå i omgivelserne med respekt for naboer, natur og myndigheder, og vores bygherre håber derfor
på en positiv tilkendegivelse overfor projektet.

Odsherred Kommune har den 20. april 2022 sendt fredningsnævnet følgende udtalelse:
Fredningsnævnet for Vestsjælland har anmodet Odsherred Kommune om at fremlægge bemærkninger vedrørende ombygning af carport til anneks, på ejendommen matr. nr. 8az Ordrup By, Fårevejle, med postadresse Næsvej 2, 4540 Fårevejle.
Deklaration/Fredningskendelse:
Ejendommen er omfattet af deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943. Ejendommen er beliggende i område L.
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må
opføres, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage
foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser
i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage.”
Kommunen finder, at det ansøgte anneks er omfattet af nævnte bestemmelser.
Ejerforhold og ansøger:
Nils Næsted for Tegnestuen Odsherred (nils@tegnestuenodsherred.dk) på vegne af Minna Holm Kragelund og Jens Kristian Nørgaard.
Ansøgningens indhold
Ansøger ønsker at ombygge den eksisterende bygning der huser carport og depotrum til anneks med soveværelse, depot, bad og terrasse. Bygningen vil blive beklædt med sorte brædder, og taget vil blive monteret
med tagpap, i stil med det eksisterende sommerhus. Annekset skal ikke udbygges og forbliver på 54 m2 ,
som den nuværende bygning.
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Kommunens bemærkninger:
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen. Da det ansøgte vil
have samme størrelse som det eksisterende udhus, vil nærværende projekt fungere som erstatning fremfor
et nyt projekt. Bygningshøjde må ikke overstige 2,5 m før bygningsafstanden til naboskel er 5,0 m jfr.
BR18 §§ 178 og 182 (Bygningsreglement 2018)
Såfremt projektet overholder førnævnte, og i øvrigt gældende lovgivning for bebyggelse, har kommunen
ikke indvendinger mod det ansøgte. Kommunen anbefaler dog Fredningsnævnet at indføre vilkår i en eventuel dispensation, om at bygningsmassen på ejendommen ikke i fremtiden udvides, og at der altså ikke kan
opføres en ny carport som erstatning for den gamle, da det totale antal bygninger på grunden må anses som
værende det maksimale for hvad der kan tillades indenfor fredningsbestemmelserne.
Vurdering af bilag IV og Natura 2000
Afstanden fra matriklen til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde – Natura 2000 område 154
(Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke) er ca. 460 meter. Der indgår flere habitat- og
fuglebeskyttelsesområder i dette område, de nærmeste dele af det indgår i fuglebeskyttelsesområde 94
(SPA 94) og habitatområde 135 (SAC 135). Trods den umiddelbare nærhed vurderer Odsherred Kommune,
at det på grund af byggeprojektets begrænsede udstrækning kan udelukkes, at byggeriet vil kunne påvirke
det internationale naturbeskyttelsesområde eller udpegningsgrundlagene for SPA94 eller SAC135.
Få steder på Ordrup Næs er der levesteder for bilag IV arter. Den nærmeste registrerede forekomst af
markfirben er beliggende 1 km mod mod øst. Hele kystzonen vurderes at udgøre et sammenhængende
habitat med spredt forekomst af Markfirben.
Da det pågældende projekt er beliggende i et i forvejen tæt udbygget område, vurderes det ikke at projektet
vil kunne påvirke den økologiske funktionalitet af området som levested for markfirben yderligere. Da der
ikke skal fældes større løvtræer, og da det eksisterende udhus, som skal nedrives, ikke vurderes at være
egnet som levested for flagermus, er der ikke risiko at påvirke levesteder for sådanne. Der er ynglesteder
for spidssnudet frø, butsnudet frø og stor vandsalamander 150 meter mod øst. Da byggefeltet er et dårligt
rasteområde, og der på Ordrup Næs er andre arealer med væsentligt bedre forhold for de tre arter, vurderes
de ikke at påvirkes af projektet.
Samlet set vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at levesteder for dyrearter omfattet af bilag
IV skades af projektet, og da der ikke nær matriklen findes bestande af plantearter omfattet af samme, kan
beskadigelse eller ødelæggelse af sådanne også udelukkes.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har 15. april 2022 udtalt, at foreningen er imod,
at projektet tillades en placering inden for fredningsgrænsen for den nærliggende rundhøj. Også
fordi en tilladelse kan skabe en præcedens for fremtidige projekter. Kan bygningen flyttes uden
for fredningsgrænsen, har foreningen ingen indsigelser mod projektet.
Nævnets afgørelse:
I det ansøgte projekt indgår, at en eksisterende carport nedrives til fundament, hvorefter der
skal opføres et anneks. Bygningen skal ikke udvides, men alene ændre karakter. Et sådant projekt vil ikke være i strid med fredningsbestemmelserne. Spørgsmålet om afstanden til en nærliggende rundhøj hører ikke under nævnets afgørelse.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
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Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en dispensation til at opføre et anneks som beskrevet i ovenstående ansøgning på det sted,
hvor der nu findes en carport.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby
FN-VSJ-036-2022
Den 21. juni 2022
Odsherred Kommune har ved mail af 14. maj 2022 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til at bygge et nyt sommerhus på matr.nr. 4qp Ordrup By, Fårevejle, beliggende Næsgårdsvej 11, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Helle Amstrup og Knud Olsen.
Af ansøgningen fremgår:
Udtalelse til fredningsnævnet vedr. matr. 4qp, Ordrup By, Fårevejle
Arkitekt Stig Løcke har på vegne af ejer af matrikel 4qp, Ordrup By anmodet Odsherred Kommune om at
fremlægge bemærkninger vedrørende opførsel af nyt sommerhus med overdækket veranda samt garage på
i alt 184,5 m2 i grundareal, på ejendommen med postadresse Næsgårdsvej 11, 4540 Fårevejle.
Deklaration/Fredningskendelse:
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område I2. I fredningsbestemmelsernes punkt VII bestemmes:
”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. Uden nævnets
specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere
end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver
grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”
Kommunen finder, at det projekterede er omfattet af nævnte bestemmelser.
...
Ansøgningens indhold
Ansøger ønsker at opføre et nyt sommerhus på 136 m2 som erstatning for det nuværende, med overdækket
veranda på 4,5 m2 samt hems på 9 m2. Derudover skal der opføres en garage på 44 m2. Konstruktionen
udføres i samme materialer som sommerhuset. Garage og sommerhus vil blive beklædt med sortmalede
brædder, og taget vil blive monteret med tagpap. Vinduer og døre vil være hvidmalede og småsprossede.

Figur 2. Skitse af projekteret sommerhus set fra alle verdenshjørner.
Kommunens bemærkninger:
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen. Såfremt projektet
overholder i øvrigt gældende lovgivning for bebyggelse, har kommunen ikke indvendinger mod det ansøgte.
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Vurdering af bilag IV og Natura 2000
Ejendommen ligger umiddelbart op til Kårup Skov, der indgår i Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt,
Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Der indgår flere habitat- og fuglebeskyttelsesområder i dette område, de nærmeste dele af det indgår i fuglebeskyttelsesområde 94 og habitatområde 244.
Trods den umiddelbare nærhed vurderer Odsherred Kommune, at det på grund af byggeprojektets begrænsede udstrækning kan udelukkes, at byggeriet vil kunne påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde
eller udpegningsgrundlagene for F94 eller H244.
Få steder på Ordrup Næs er der levesteder for bilag IV arter. Det nærmeste registrerede forekomst af markfirben er beliggende mere end en kilometer mod nord. Hele kystzonen vurderes at udgøre et sammenhængende habitat med spredt forekomst af markfirben. Da det pågældende projekt er beliggende i et i forvejen
tæt udbygget område, vurderes det ikke at projektet vil kunne påvirke den økologiske funktionalitet af
området som levested for markfirben yderligere. Da der ikke skal fældes større løvtræer, og da det eksisterende udhus, som skal nedrives, ikke vurderes at være egnet som levested for flagermus, er der ikke risiko
at påvirke levesteder for sådanne. Der er ynglesteder for spidssnudet frø og butsnudet frø 310 meter mod
sydvest. Da byggefeltet et dårligt rasteområde, og der på Ordrup Næs er andre arealer med væsentligt bedre
forhold for de tre arter, vurderes de ikke at påvirkes af projektet.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som
Natura 2000-området er udpeget for, og at det ikke medfører beskadigelse af plantearter eller yngle- og
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har 14. maj 2022 udtalt, at foreningen ingen
indvendinger har imod det ansøgte projekt.
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Næsgårdsvej er vist med gult omrids. Fredede områder med blå skravering.

Nævnets afgørelse:
At udskifte et eksisterende sommerhus mv. med et nyt sommerhus og garage er ikke i strid
med fredningsbestemmelserne.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, dispensation til at opføre et nyt sommerhus med overdækket veranda og en garage som beskrevet i ovenstående ansøgning. Det er en forudsætning, at de eksisterende bygninger på grunden i den forbindelse nedrives og fjernes.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby
FN-VSJ-045-2022
Den 22. august 2022
Odsherred Kommune har ved mail af 9. juni 2022 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til et sommerhus på matr.nr. 4oc Ordrup By, Fårevejle, beliggende Følfodsvej 8, Ordrup,
4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Pernille Friis Rønne og Erik Anders Arpe Jensen.
Af mailen fremgår:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af nyt sommerhus på 73 m2. Sommerhuset har
en bygningshøjde på 4,48 m og en facadehøjde på 2,99 m. Tagmateriale er sorte cementsten. Ydervæg er
træbeklædning, malet sort.
Følgende kan oplyses:
Deklaration/Fredningskendelse nr.: 903299-20 tinglyst 07.04.1943.
Fredning for Ordrup Næs.
Ejendommen er placeret indenfor delområde H.
…
Ansøger: Henrik Toghøj, Lilje-Huset, lilje-huset@lilje-huset.dk
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke
nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes. På situationsplanen er vist
sekundære bygninger. Disse bygninger er ikke omfattet af sagen, da der skal ansøges om lovliggørelse af
bygninger. Odsherred Kommune har ikke taget stilling til om de sekundære bygninger kan bibeholdes. Vi
har dog vurderet, at de ikke har betydning for en evt. byggetilladelse til sommerhuset, da bebyggelsesprocenten ses overholdt, ud fra et skønnet estimat af bygningernes størrelse.
Vurdering af bilag IV og Natura 2000
Afstanden fra matriklen til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde – Natura 2000 område 154
(Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke) er ca. 450 meter. Der indgår flere habitat- og
fuglebeskyttelsesområder i dette område, de nærmeste dele af det indgår i fuglebeskyttelsesområde 94
(SPA 94) og habitatområde 135 (SAC 135). Trods den umiddelbare nærhed vurderer Odsherred Kommune,
at det på grund af byggeprojektets begrænsede udstrækning kan udelukkes, at byggeriet vil kunne påvirke
det internationale naturbeskyttelsesområde eller udpegningsgrundlagene for SPA94 eller SAC135. Få steder på Ordrup Næs er der levesteder for bilag IV arter. Den nærmeste registrerede forekomst af markfirben
er beliggende ca. 340 meter mod nord. Hele kystzonen vurderes at udgøre et sammenhængende habitat
med spredt forekomst af markfirben. Da det pågældende projekt er beliggende i et i forvejen tæt udbygget
område, vurderes det ikke at projektet vil kunne påvirke den økologiske funktionalitet af området som
leves ted for markfirben yderligere. Da der ikke skal fældes større løvtræer, og da det eksisterende udhus,
som skal nedrives, ikke vurderes at være egnet som levested for flagermus, er der ikke risiko at påvirke
levesteder for sådanne.
Der er ynglesteder for spidssnudet frø, butsnudet frø og stor vandsalamander 850 meter mod vest. Da
byggefeltet et dårligt rasteområde, og der på Ordrup Næs er andre arealer med væsentligt bedre forhold for

de tre arter, vurderes de ikke at påvirkes af projektet. Samlet set vurderer Odsherred Kommune, at det kan
udelukkes, at levesteder for dyrearter omfattet af bilag IV skades af projektet, og da der ikke nær matriklen
findes bestande af plantearter omfattet af samme, kan beskadigelse eller ødelæggelse af sådanne også udelukkes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at
tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.

Situationsplan nuværende

Situationsplan nyt byggeri
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Facader

Om udhusene på ejendommen er det den 30. marts 2022 af Erik Arpe Jensen oplyst:
Det er med stor beklagelse, at jeg har bragt jer i denne situation. Jeg har desværre ikke været opmærksom
på, at jeg skulle oprette BBR på små skure under 10 kvm. Jeg har den 29-03-2022 oprettet alle 3 skure på
BBR og modtaget bekræftelse på oprettelsen fra Odsherred kommune, Center for miljø og teknik via digital
post.
Samtidigt må jeg erkende, at der kun er én meters afstand fra skurene til skel. Da vi byggede dem, kiggede
vi rundt og så, at andre skure lå tæt på skel. På baggrund heraf valgte vi den aktuelle placering – langt nok
fra skellet, så der er plads til at komme rundt om og male skuret. Det er mit ansvar, at jeg ikke undersøgte
reglerne. Jeg er rigtig ærgerlig over min tankeløshed og beklager det meget.
Jf. aftale med Michael og brev fra Louise følger her en redegørelse for skurene:
Skur nr. 3. var det første, vi fik sat op i 2005. Det er en lille bjælkehytte (omtalt gæstehytte), som i starten
blev brugt af vores børn til at lege i. Nu er vores børn blevet voksne, og i dag anvendes det som skur til
vinteropbevaring og til at sætte vores havemøbler i, når vi ikke er til stede.
Skur nr. 2 er et praktisk skur til alle vore haveredskaber mv., som vi fik sat op i 2007
Skur nr. 4 er også et praktisk skur, hvor vi opbevarer benzindrevne plæneklippere, så de er adskilt fra skur
nr. 2.
Aktuelt benyttes alle skure som opbevaring til indboet fra hovedhuset under byggeprocessen. 3150,00
3150,00 3000,00 3200,00 2850,00 2400,00 2,4 Hoved bygning Følfodsvej.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 22. juni 2022 udtalt:
Vi har modtaget mail der viser det nye sommerhus.
Vi synes at der er mange udhuse, men har ellers ikke nogen indvendinger til projektet, hvis det overholder fredningsbetingelserne.

Ejendommen er omfattet af en fredningsafgørelse tinglyst den 7. april 1943, hvori det bl.a. er
bestemt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. Uden Nævnets
specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis Loft ikke må ligge
mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der må på
hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
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Følfodsvej 8 er vist med blå prik i gul ring. Ejendommen ligger i et udbygget sommerhusområde.

Nævnets afgørelse:
At opføre et nyt sommerhus er ikke i strid med fredningsbestemmelserne.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en dispensation til at opføre et nyt sommerhus som beskrevet foran under forudsætning af,
at det eksisterende sommerhus nedrives.
Der er ikke ved denne afgørelse taget stilling til, om der vil kunne gives lovliggørende dispensation til de allerede opførte udhuse.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-073-2022
Den 4. november 2022
Odsherred Kommune har ved mail af 11. oktober 2022 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til at opføre et nyt sommerhus på matr.nr. 4æv Ordrup By, Fårevejle, beliggende
Næsgårdsvej 37, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Nanna og Christian Bak
Skytte.
Af kommunens brev fremgår:
…
Byggesag til høring – byggesagsnr. byg-2021-471236
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af sommerhus på 143 m2.
Derudover ønskes der også opførelse af udhus på 25 m2, som ikke kræver byggetilladelse, men som kræver fredningsnævnets godkendelse.
Ejendommen er en af de nyligt udstykkede grunde fra den gamle Næsgaard.
…
Delområde I1
…
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Facader
 Facader udhus
Materialer og farver:
Sommerhus
Tag: Sorte betontagsten (ikke reflekterende)
Yderbeklædning: Sort træbeklædning
Vinduer: Sorte
Døre: Sorte
Udhus
Tag: Sorte betontagsten (ikke reflekterende)
Yderbeklædning: Sort træbeklædning
Vinduer: Sorte
Døre: Sorte

Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen. Kommunen har
dog betænkeligheder ved bygningens betragtelige størrelse, og tilstedeværelsen af to udhuse, om end det
ene er indbygget.
Da der er tale om en hidtil ubebygget grund, opfordrer kommunen til at indtænke naturværdier ved havedrift – heriblandt at bevare flest mulige træer og ikke at sprede muld ved anlæg af have. Således bevares
bedst grundens iboende biodiversitet.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at
tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
Vurdering af bilag IV og Natura 2000
Afstanden fra matriklen til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde – Natura 2000 område 154
(Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke) er ca. 200 meter. Der indgår flere habitat- og
fuglebeskyttelsesområder i dette område, de nærmeste dele af det indgår i fuglebeskyttelsesområde 94
(SPA 94) og habitatområde 135 (SAC 135). Trods den umiddelbare nærhed vurderer Odsherred Kommune, at det på grund af byggeprojektets begrænsede udstrækning kan udelukkes, at byggeriet vil kunne
påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde eller udpegningsgrundlagene for SPA94 eller
SAC135.
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Få steder på Ordrup Næs er der levesteder for bilag IV arter. Den nærmeste registrerede forekomst af
markfirben er beliggende ca. 600 meter mod øst. Hele kystzonen vurderes at udgøre et sammenhængende
habitat med spredt forekomst af markfirben. Da det pågældende projekt er beliggende et stykke fra de
egnede levesteder langs kysten, vurderes det ikke at projektet vil kunne påvirke den økologiske funktionalitet af området som levested for markfirben yderligere. Da de træer der skal fældes er forholdsvis unge
og uden hulheder, og derfor ikke vurderes at være egnet som levested for flagermus, er der ikke risiko at
påvirke levesteder for sådanne
Der er ynglesteder for spidssnudet frø, butsnudet frø og stor vandsalamander 300 meter mod nordvest.
Da byggefeltet et dårligt rasteområde, og der på Ordrup Næs er andre arealer med væsentligt bedre forhold for de tre arter, vurderes de ikke at påvirkes af projektet. Samlet set vurderer Odsherred Kommune,
at det kan udelukkes, at levesteder for dyrearter omfattet af bilag IV skades af projektet, og da der ikke
nær matriklen findes bestande af plantearter omfattet af samme, kan beskadigelse eller ødelæggelse af
sådanne også udelukkes

Danmarks Naturfredningsnævn Odsherred har i mail af 19. oktober 2022 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har imod projektet.
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Ordrup Næs, tinglyst
den 7. april 1943. Af afgørelsen fremgår bl.a.:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af "Næsgårdens Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med Angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end l Etage foruden Kælder, hvis Loft
ikke må ligge mere end l m. over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes,
og der må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan virke
skæmmende, …

Ejendommen Næsgårdsvej 37 er vist med en blå prik. Fredede områder er vist med skravering.

Nævnets afgørelse:
3

At opføre et sommerhus på 143 m2 inklusiv et indbygget udhus og med en overdækket terrasse
på 16 m2 samt et separat udhus på 25 m2 er ikke i strid med fredningsbestemmelserne.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke imod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en dispensation til at opføre et sommerhus og et separat udhus, sådan som det er beskrevet i
ansøgningen med tilhørende bilag.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-070-2022
Den 29. november 2022
Odsherred Kommune har ved mail af 4. oktober 2022 sendt nævnet en ansøgning om lovliggørelse af udhuse med værksted, cykelskur og redskabsskur på matr.nr. 4mg, Ordrup By, Fårevejle, beliggende Bregnevej 22, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Britta Bording Hammershøj, Per Hammershøj og David Gottlied Bording.
Af kommunens udtalelse fremgår:
Byggesag til høring – byggesagsnr «sagSagsnummer»
Ejendommen matr.nr. 4 MG, ORDRUP BY, FÅREVEJLE, beliggende Bregnevej 22, Ordrup.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørelse af et værksted på 13 m² (bygning angivet
som 3A), samt fysisk lovliggørelse af cykelskur og redskabsskur ved fjernelse af tagkonstruktion (bygninger angivet som 4A og 5) – se side 2.
Følgende kan oplyses:
Ejendommen er beliggende i det tæt bebyggede område, kaldet Fladen ved Ordrup Næs, hvor Naturteamet som udgangspunkt ikke har en særlig landskabelig interesse.
Deklaration/Fredningskendelse nr:
Ejendommen er omfattet af deklarations nr. 903255, dateret 07.04.1943 – område H1
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer at bygning 3A ”værksted på 13 m²” – angivet på den medsendte situationsplan og luftfoto, ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke umiddelbart nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Vi har udbedt os om fotodokumentation for, at overdækningerne fjernes omkring bygning 3 og 3A (ses
på luftfotoet) samt tagkonstruktionen på bygning 4A og 5.

Af de medsendte tegninger, fremgår der flere forhold omkring udhusbyggeri / sekundære bygninger, som
kommunen ikke tidligere har haft kendskab til. Forhold som vi har haft kendskab til, er markeret med
rødt.
Odsherred kommune har meddelt afslag til lovliggørelse af samtlige forhold på ejendommen, idet vi
skønner at byggerettens bestemmelser er overskredet i væsentlig grad. Denne afgørelse er ikke blevet
påklaget. Bygning 4A og 5 bliver derfor fysisk lovliggjort ved, at tagene fjernes. Det er ukendt for kommunen, om fredningsnævnet tidligere har godkendt bebyggelserne på ejendommen.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Værkstedet på 13 m² overholder ikke byggeretten i forhold til længde i skel, og skal derfor tillades med
en helhedsvurdering. Vi har meddelt ejer, at kommunen er sindet at tillade byggeriet – såfremt der sker
fysisk lovliggørelse af bygning 4A og 5 samt overdækningerne omkring bygning 3 og 3A og vi anmoder
derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen, forinden vores færdigbehandling af sagen.
Vurdering af bilag IV og Natura 2000
Nærmeste Natura 2000 område er område N 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Kårup Skov, der indgår i dette Natura 2000 område og som ligger nærmest, ligger i en afstand af ca. 260 meter syd for ejendommen. Kommunen vurderer, at det kan udelukkes, at de opførte
bygninger har påvirket det internationale naturbeskyttelsesområde eller udpegningsgrundlagene for F94
eller H244.
Få steder på Ordrup Næs, bortset fra kystzonen, er der levesteder for bilag IV arter. Den nærmeste registrerede forekomst af markfirben er beliggende små 300 meter mod nordøst ved kysten ved parkeringspladsen på Højbjergvej. Hele kystzonen vurderes at udgøre et sammenhængende habitat med spredt forekomst af markfirben. Da bebyggelsen er beliggende i et i forvejen tæt udbygget område, vurderes det at
de udførte arbejder ikke har påvirket den økologiske funktionalitet af området for markfirben. Herudover
vurderer kommunen at det kan udelukkes at det opførte har medført beskadigelse af plantearter eller
yngle- og rasteområder for de øvrige dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Med ansøgningen fulgte et skema, en situationsplan og nogle fotos. Af skemaet fremgår, at
ejendommen stammer fra en sammenlægning pr. 14. november 1996 af to matrikler til en matrikel med et areal på 1.600 m2.
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Situationsplan

Ifølge kommunens skema er bygning 2 – et udhus på 6,13 m2 – fra 1984. Bygning 3 – et udhus
med kælder på 18 m2 - er fra 1994. Bygning 3A – et værksted på 12,5 m2 – formodes at være
fra 1994. Bygning 4 – en garage på 24 m2 -er fra 1998. Bygning 4A – et cykelskur på 10,5 m2
– formodes at være fra 1998. Bygning 5 – et redskabsskur på 11 m2 – er opført mellem 2002
og 2005.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 11. oktober 2022 udtalt, at foreningen
mener at kunne sige ja til det foreslåede projekt. Dog er det en noget speciel måde at nedbringe
antallet af bygninger på grunden.
Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 10. november 2022 I besigtigelsen deltog for
ejerne Per og Britta Hammershøj, for Odsherred Kommune Christina Voss Petersen og praktikant Frederik Engholm samt for DN Odsherred Ejnert Sørensen.
De mødende så bygningerne på ejendommen. Bygning 4A er en tilbygning til en garage. Tilbygningen, hvis tag nu er fjernet, bruges til opbevaring af cykler mm. Taget på bygning 5 er
nu fjernet. Ejerne ønsker at beholde denne bygning mod at fjerne bygning 2, som kommunen
har godkendt. Bygning 3 er et udhus med kælder. Dele af bygningen er nu indrettet til et mørkekammer. Bygning 3A er en tilbygning til bygning 3 og anvendes som værksted.
Christina Voss Petersen oplyste efter en telefonsamtale med en kollega, at kommunen vil
kunne godkende bygning 5 som en bygning med tag, hvis bygning 2 fjernes.
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse tinglyst den 7. april 1943 om fredning af Ordrup Næs. Af fredningsbestemmelsernes pkt. VII fremgår:
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”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må opføres, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. Uden nævnets
specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 etage foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere
end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser i tagetagen må indrettes, og der må på hver
grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse og en garage.”

Nævnets afgørelse:
Det er efter fredningsbestemmelserne tilladt at have en garage og udhuse, men efter fredningsnævnets praksis skal en ejendoms bygninger ligge så samlet på grunden, som forholdene tillader. Den omhandlede grund er opstået ved en sammenlægning af to grunde i 1996, og i alt fald
nogle af bygningerne er opført før sammenlægningen. Ejerne er indstillet på at fjerne et skur
(bygning 2) mod at kunne beholde et redskabshus (bygning 5). Hertil kommer, at bygning 4A
er sammenhængende med garagen og bygning 3A er sammenhængende med bygning 3. På
denne baggrund vurderer fredningsnævnet, at en lovliggørelse af de omhandlede udhuse ikke
er i strid med fredningsbestemmelserne.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en lovliggørende dispensation for tilbygningen til garagen (bygning 4A), for tilbygning 3A
samt for bygning 5, som i forhold til fredningen på ny må blive taglagt, alt på betingelse af, at
bygning 2 fjernes senest 6 måneder efter datoen for denne afgørelse.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, suppleanten for det af miljøministeren udpegede medlem, Majken Nevermann, samt det af Odsherred Kommune udpegede
medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby
FN-VSJ-044-2022
Den 21. december 2022
Odsherred Kommune har ved mail af 23. november 2022 sendt nævnet en revideret ansøgning om dispensation til et sommerhus på matr.nr. 4æy Ordrup By, Fårevejle, beliggende Gl
Næsgårdsvej 2, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Camilla Jenny Rasmussen og
Claus Rasmussen.
Af kommunens udtalelse af 23. november 2022 fremgår:
Ny udtalelse til Fredningsnævnet - om revideret sommerhus på Gl. Næsgårdsvej 2
Claus Rasmussen har 20. november 2022, på baggrund af Fredningsnævnets besigtigelse 18. august 2022
og efterfølgende protokol, fremsendt reviderede tegninger af et nyt og mindre sommerhus på Gl Næsgårdsvej 2, 4540 Fårevejle.
Det reviderede projekt omfatter et sommerhus på i alt 204,7 m2 , hvoraf 178,4 m2 er beboelse og 26,3 m2
er overdækket terrasse. Det oprindelige projekt var på ca. 340 m2 , hvoraf 177 m2 var beboelse, 119 m2
indbygget garage/aktivitetsrum og 44 m2 overdækket terrasse.
Odsherreds Bygningsregistrering v. Flemming Andersen har på vegne af ejer d. 10. marts 2021 søgt om
byggetilladelse til opførelse af et sommerhus på matrikel 4æy Ordrup By, Fårevejle med postadresse Gl.
Næsgårdsvej 2, 4540 Fårevejle.
Deklaration/Fredningskendelse nr:
Ejendommen er omfattet af deklaration nr. 75, tinglyst den 07.04.1943. Ejendommen er beliggende i område I1 på en del af den gamle Næsgården, som er blevet udstykket for nogle år siden.
Af fredningsdeklarationen fremgår i afsnit VII: ”Ingen bygning på nogen del af Næsgaardens jorder må
opføres, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette. Uden nævnets specielle tilladelse må ingen bygning have mere end 1 et age
foruden kælder, hvis loft ikke må ligge mere end 1 meter over det omgivende terræn, dog at gavlværelser
i tagetagen må indrettes, og der må på hver grund kun anbringes eet beboelseshus til én familie med udhuse
og en garage.”
Kommunen finder, at det ansøgte er omfattet af nævnte deklaration, og at Fredningsnævnet skal tage stilling til projektets godkendelse.
…

Luftfoto fra 2021 med ejendommens placering markeret med grøn.
I ejendommens nordvestlige hjørne findes en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen
foretog besigtigelse af søen på ejendommen i december 2020, hvor kommunen bl.a. fastlagde søens afgrænsning. Ejendommen var indtil 2021 træbevokset og fremstår nu ryddet for opvækst.
Matriklen er registreret med et areal på 2957 m2 . Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 6 for Ordrup
Næs vedtaget 1980 og ligger i et sommerhusområde udlagt i henhold til kommuneplanen. Kommunen
finder at lokalplanens bestemmelser overholdes, og at lokalplanen ikke hindrer det ansøgte. Kommunen
vurderer på det foreliggende grundlag, såfremt der opnås godkendelse i Fredningsnævnet, at der kan meddeles byggetilladelse til det ansøgte.
Ansøgningen
Sommerhuset skal have sorte engoberede tegl, sort vandret træbeklædning, hvide døre og vinduer og zinktagrender.
Kommunen har vedlagt de reviderede tegninger, der indeholder situationsplan, plantegning, facader og
perspektivtegninger.
De nye tegninger er indsat som udklip af det fremsendte materiale nedenfor:

Figur 1: Situationsplan. Bemærk nordpilens retning
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Figur 2. Plantegning

Figur 3. Facader
Kommunens bemærkninger:
Kommunen bemærker, at ejendommen ligger i området for den gamle Næsgården, der blev nedrevet og
udstykket til store sommerhusgrunde for nogle år siden. Ejendommen er placeret som den første på vejen
ind til den nye udstykning. Det bemærkes, at der med det nye projekt er sket en væsentlig reduktion i
byggeriets samlede størrelse. Afstanden til søen er gjort større og det nye byggeri er flyttet ca. 10 meter
væk fra nærmeste del af søen. Det bemærkes at der bruges sort engoberede tegl, som har en mat overflade
og derfor ikke giver anledning til uønsket genskin. Det ansøgte er efter kommunens vurdering ikke i strid
med fredningsbestemmelserne.
Vurdering af bilag IV og Natura 2000
Ejendommen ligger ca. 150 meter fra Kårup Skov, der indgår i Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt,
Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Der indgår flere habitat - og fuglebeskyttelsesområder i dette område. Det vurderes at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000 området eller de arter
og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte.
Flere steder på Ordrup Næs er der levesteder for bilag IV arter, herunder markfirben, stor vandsalamander
og spidssnudet frø. Ca. 370 meter mod nordvest er der et vandhul med registreret forekomst af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Den nærmeste registrerede forekomst af markfirben er beliggende ca. 700
meter mod øst. Hele kystzonen vurderes at udgøre et sammenhængende habitat med spredt forekomst af
markfirben.
Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke den økologiske funktionalitet af området som levested for
markfirben, da selve grunden ikke vurderes at være et egnet levested for arten.
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Der er ikke registreret forekomst af spidssnudet frø eller stor vandsalamander i søen på ejendommen. Det
kan dog ikke udelukkes, at disse arter kan benytte vandhullet og eller dets omgivelser. Da projektet ikke
berører selve søen, og huset er flyttet mere end 5 meter væk fra søbredden, er det kommunens vurdering,
at det kan udelukkes, at projektet beskadiger eller ødelægger søen som muligt levested for de to paddearter.
Det kan således udelukkes, at projektet påvirker arterne væsentligt.
Bevoksningen på ejendommen er fældet. Kommunen har ikke opfattelse af at der var tale om en særligt
gammel bevoksning, eller at træerne var egnede levesteder for flagermus.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af
arter, som Natura 2000-området er udpeget for, og at det ikke medfører beskadigelse af plantearter eller
yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har den 3. december 2022 udtalt, at det nye
projekt ikke giver anledning til indsigelse fra foreningen.
Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 18. august 2022 og havde da store betænkeligheder ved det da ansøgte projekt.
Nævnets afgørelse:
At opføre et sommerhus som det nu ansøgte vurderes ikke at være i strid med fredningsbeste mmelserne.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en dispensation til at opføre et sommerhus som det i ansøgningen gengivet ovenfor beskrevne.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbes kyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris - og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindels e med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø - og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby
FN-VSJ-076-2022
Den 21. december 2022
Odsherred Kommune har ved mail af 9. november 2022 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til at opføre en ny gård på matr.nr. 8db Ordrup By, Fårevejle, beliggende Ny Næsgårdsvej 1, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ejendommen ejes af Christina og Peter Treschow.
Af kommunens udtalelse fremgår:
Udtalelse til Fredningsnævnet – jf. kommunens byggesag nr. S2021-81519
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af byggeri til erstatning for den oprindelige
Næsgården på Ordrup næs. Byggeriet er placeret på matr. 8db Ordrup By, Fårevejle, beliggende Ny Næsgårdsvej 1.
Deklaration/Fredningskendelse nr.:
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 7. april 1943 og er beliggende i område F. I fredningsbestemmelsernes punkt V bestemmes:
V.
Arealet F. må ikke bebygges eller beplantes med Træer.
Med Fredningsnævnets Samtykke kan der eventuelt opføres en Landbrugsbygning med tilhørende
Have.
Ejendommen er endvidere omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 19. marts 1986, hvor følgende
bestemmelse findes:
5. Inden for område F må fortsat opføres et sæt landbrugsbygninger. Det er dog en betingelse herfor, at bygningernes beliggenhed og udformning forud godkendes af fredningsnævnet, at gårdens
nuværende avlsbygninger uden for det fredede område nedrives i forbindelse med en sådan nyopførelse, og at hovedbygningen samtidig nedrives eller frastykkes.
…
Materialer og farver:
Tag: Matte røde vingetegl
Ydervægge: Mørkbehandlet træ
Vinduer og døre i mørke nuancer
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Projektbeskrivelse
Situationsplan 1-00
Situationsplan 1-01
Hovedplan
Facade mod nord
Facade mod syd
Facade mod øst
Facade mod vest

Korrespondance om haven
Det ansøgte omfatter bolig på 240 m2 , isoleret værksted 46 m2 , uisoleret lade 78 m2 . Herudover er der
overdækket areal, bl.a. terrasse, udover arealet dækket af tagudhæng større end 50 cm på 119 m2 . Dette
omfatter bl.a. overdækket terrasse mod vest. Der henvises til hovedplanen for arealopgø relsen.
For yderligere beskrivelse henvises til bilag.
Plan-, natur-, og landskabsforhold på ejendommen:
Den gamle Næsgården med avlsbygninger mv. blev i perioden 2013 - 2016 nedrevet og arealet udstykket
til sommerhusbebyggelse. Det ses herved at forudsætningen, om at avlsbygninger skulle nedrives og at
hovedbygningen skulle nedrives eller frastykkes jf. fredningskendelsen fra 19. marts 1986, er opfyldt.
Det bemærkes at fredningen fra 1986 ikke omfatter det gamle areal for næsgården.
Den aktuelle matrikel 8db Ordrup By, Fårevejle er beliggende i sommerhusområde 11S3 Ordrup Næs
udlagt i henhold til kommuneplanen, og er samtidigt omfattet af ”Lokalplan: 6, Odsherred, Ordrup Næs,
Fårevejle - Fredede områder og sommerhusbebyggelse”. I lokalplanen er der bl.a. bestemmelser om maksimal byggehøjde på 5 meter til tagryg. Den største del af matrikel 8db Ordrup By, Fårevejle udgøres af
konventionel dyrket mark. Matriklen er delvist omfattet af henholdsvis naturbeskyttelseslovens § 15,
strandbeskyttelseslinjen og lovens § 18, fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Den yderste del af matrikel 8db Ordrup By, Fårevejle er omfattet af Natura 2000 område N154 Sejerø
Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke, både som Habitat -, Ramsar-, og Fuglebeskyttelsesområde.
I kommuneplanen er den nordlige del af matrikel 8db Ordrup By, Fårevejle udpeget som område med
særlige naturbeskyttelsesinteresser.
På dele af matrikel 8db Ordrup By, Fårevejle er der registreret natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Dels et vandhul syd for det ansøgte byggeri, med registreret forekomst af bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Og dels ud mod kysten, en beskyttet strandeng, hvor der findes et beskyttet vandhul med forekomst af stor vandsalamander. Og mod nordøst et overdrev, der delvist er registreret med habitatnaturtypen 6230 surt overdrev. Kystzonen er registret som habitatnaturtypen 1210
strandvold med enårige planter.
Der er indkørsel fra Næsvej langs kanten af sommerhusbebyggelsen mod vest. Kommunen har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af indkørslen.
Fra Næsvej er der i retning mod nord en fin udsigt til Sejerø Bugt og Odden. Fortidsmindet Lånehøj også
kaldet Loenhøj har en fremtrædende placering i udsigten fra Næsvej.
Arealet som bygningerne placeres på, er åbent land, der har været dyrket landbrugsmæssigt. Det er et af
de få tilbageværende arealer, der fremstår åbent og uden bebyggelse og beplantning.
Byggeriet vil få en placering på et lidt lavere plateau bag bakken med fortidsmindet.
Det ansøgte byggeri med tilhørende have er placeret på et areal, der ikke berører strand - og fortidsmindebeskyttelseslinjen, ligesom det ikke berører arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller andre
arealer med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Det bemærkes at der i fredningskendelserne, via Fredningsnævnets go dkendelse, er skabt mulighed for at
etablere et sæt landbrugsbygninger i delområde F.
Kommunens Byggesagsteam har vurderet at det ansøgte overholder bestemmelserne i lokalplanen og at
der kan opnås byggetilladelse til det ansøgte byggeri.
Det bemærkes at bebyggelsen placeres i et område med væsentlige landskabelige værdier, der understreges af den udsigt, der er fra Næsvej til Sejerø Bugt.
Det bemærkes at der ved placeringen er taget hensyn til fortidsmindebeskyttelseslinjen og strandbeskyttelseslinjen, hvilket kommunen har været i dialog med ansøgere om. Dette har også betydet at ejendommen er blevet placeret længere mod vest, end i de første udkast til placering, som ejerne viste til kommunen.
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Der findes ikke en egentlig visualisering af projektet, hvilket gør det vanskeligt at vurdere de landskabelige implikationer af projektet, samt at vurdere bygningens fremtræden som landbrugsbygning. Det er
især betydningen for landskabsoplevelsen set fra Næsvej, der burde belyses i højere grad, da projektet
muligvis kan påvirke udsigten i væsentlig grad.
Det bemærkes at der er tale om et stort byggeri, der i det væsentlige skal fungere som beboelse. Kommunens Naturteam er betænkelig ved om det kan karakteriseres som et landbrugsbyggeri. Kombinationen
med røde tegl og mørk træfacade er meget utraditionel.
Da delområde F indeholder et forbud mod beplantning, har kommunens Naturteam spurgt ansøger til beplantning mv. i haven. Det bemærkes at havens udstrækning og placering er speciel, hvilket ansøger begrunder med udstrækningen af fortidsmindebeskyttelseslinjen og strandbeskyttelseslinjen. Kommunen er
ikke uenig i at disse beskyttelseslinjer har betydning, men finder at der skal udtrykkes betænkelighed ved
haven i dens nuværende form og uden yderligere oplysninger, da beplantning kan hindre eller reducere
udsigten i området.
Natura 2000 og Bilag-IV
En del af matrikel 8db Ordrup By, Fårevejle ligger indenfor Natura 2000 område nr. 154 Sejerø Bugt,
Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Det handler om naturtyperne 6230 surt overdrev
og 1210 strandvold med etårige planter. Afstanden mellem haven og nærmeste del af Natura 2000 området er 290 meter. Kommunen vurderer, at det kan udelukkes, at byggeriet vil kunne påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde.
Der er flere steder i nærheden af det ansøgte byggeri og haveanlæg forekomst af Bilag-IV arter. Det
handler om registreret forekomst af stor vandsalamander, der yngler i vandhuller i området og det handler om registreret forekomst af spidssnudet frø i et vandhul syd for det ansøgte. Der forekommer formentlig markfirben på kystskrænterne og på de udyrkede dele af matriklen, bl.a. overdrevet mod nordøst.
Kommunen vurderer at hele kystzonen ved Ordrup Næs udgør et sammenhængende habitat med spredt
forekomst af markfirben.
Da det ansøgte opføres på bar mark med konventionel markdrift og i god afstand til de naturtyper, hvor
de omtalte arter særligt opholder sig, er det kommunens vurdering at det ansøgte ikke medfører beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.

Til ansøgningen hører en projektbeskrivelse, situationsplaner og facadetegninger.
Projektbeskrivelse:
Nyt helårshus, Næsgårdsvej 71, 4540 Fårevejle.
Vi søger om byggetilladelse i henhold til BR18.
Grunden består af matrikel 8db Ordrup By, Fårevejle og 4ah Ordrup By, Fårevejle Matrikel 8db er på
160.454 m2 og matrikel 4ah er på 26.475 m2
Der søges om tilladelse til at opføre en trelænget gård i ét plan.
Arealer er fordelt således:
Bolig 240 m2
Isoleret værksted 46 m2
Uisoleret lade 78 m2
Overdækket areal større end 50cm tagudhæng: 119 m2
Arealopgørelse kan også aflæses på hovedplan 1-10.
Have og gårdsplads udgør 8120 m2 og kan aflæses på situationsplan 1-01
Bebyggelsen, haven vej og gårdsplads er beliggende på matrikel 8db.
Den resterende del af 8db er landbrugsjord.
Disponering og udformning
Den trelængede gård er placeret mellem strandbyggelinje og fortidsminde beskyttelseslinje, trukket så
langt mod syd som muligt.
Boligen er beliggende i fløjene mod nord og vest.
Laden og værksted er placeret i fløjen mod syd.
Ankomst og parkering sker syd for lade- og værkstedsbygningen.
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Gården er traditionelt udformet med afvalmede tage med en tagrejsning på 35 grader.
Materialer:
Bygningerne er opført som træskellet konstruktioner.
De afvalmede tage er beklædt med røde klassiske vingetegl.
Udvendigt er beklædningen lodret savskåret mørkt behandlet træ. Vinduer og døre er ligeledes i mørke
nuancer. På udvalgt steder er der anlagt terrasser i træ som patinerer gråt.
Højder og afstande til skel
Grunden er faldende mod nord. Situationsplan er tegnet ovenpå landinspektør tegning.
Bygningerne er placeret, hvor terrænnet er forholdsvis fladt. Bygningerne ligger med samme gulvkote,
kote 21. 20. Det har derfor været nødvendigt at regulere terrænet, så nænsomt som muligt omkring byggeriet. Dette kan aflæses på facadetegninger, hvor byggeriets højder også er angivet fra naturligt terræn.
Afstand til skel er 120-177 meter.
Teknik:
Vi ønsker at opvarme huset med luft til vand varmepumpe.
Der etableres nedsivningsanlæg med trekammertank.
Tagvand føres til faskiner.
Energiramme eftersendes ved byggeriets afslutning.
Bilag:
Arkitekttegninger
1-00 Situationsplan 1:100
1-00-1 Situationsplan udsnit 1:200
1-10 Hovedplan 1:100
1-30 Nord facader 1:100
1-31 Sydfacader 1:100
1-32 Østfacader 1:100
1-33 Vest façade 1:200
Alt dateret 12.12.2021

A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3

Situationsplan 1-00
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Situationsplan 1-01
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Hovedplan

Facade mod øst
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Facade mod vest

Facade mod syd
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Facade mod nord

Odsherred Kommune har medsendt en korrespondance om haven. Kommunen skrev den 1.
september 2022 til Peter Treschow:
Hej Peter og Christina
Naturtemaet har nu fået sagen til udtalelse. Sagen er pt. kort skimmet igennem.
Af materialet er jeg lidt i tvivl om havens placering. Jeg er ikke sikker på at det er arealet på situationsplanen, der har en speciel signatur på det indsatte udklip.
Der ses ikke oplysninger om evt. beplantninger i haven.
Haven er sammen med byggeriet med til at påvirke landskabsbilledet og vi ønsker derfor mere information om haven.
Jeg vil derfor høre om i kan give flere oplysninger om haven, dens placering og ønsker til beplantning
mv.
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Peter Treschow svarede kommunen den 5. september 2022:
Hej Benjamin
Tak for din mail.
Det er korrekt antaget, at det skraverede område omkring gården, er det område, som er have. Baggrunden for havens aflange udformning er, at vi skal respektere strandbeskyttelselinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Retten til at anlægge gården med tilhørende have følger af 1943 fredningen
se https://fladenordrup.dk/onewebmedia/Deklaration%201943.pdf%20 -%20original.pdf jfr. pkt. V,
Fredningsnævnets afgørelse fra 1974 side 11, pkt.5 samt Overfredningsnævnets kendelse fra 1986 pkt. 5
https://www2.blst.dk/nfr/05720.00.pdf .
Man har i ovennævnte fredning og kendelse fastslået retten til etablering af en gård med have med det
dertil hørende landskabsbillede. Man har kun defineret, at bygningernes beliggenhed og udformning er
underlagt Fredningsnævnet godkendelse som påtaleberettiget. Endvidere fremgår det, at Fredningsnævnet skal godkende de udvendige farver jfr. pkt. 7.
Man har således tildelt en ret til at opføre en gård med tilhørende have uden at der i fredningen er stillet
krav til havens udformning og indhold. Til byggeansøgningen har vi således ikke defineret en haveplan.
Det kan tilføjes, at den angivne have er væsentlig mindre end den oprindelige Næsgårds have og avlsbygninger, der tilsammen udgjorde et areal på 4,5 ha.
Vi forventer således, at havens nærmere udformning bliver tilvejebragt efter gårdens opførelse. Vi påtænker at lade os inspirere af Jørgen Stoltzes publikation ”Naturen i sommerhusområderne”, hvor det dog
skal tilføjes, at Næsgårdens have i overensstemmelse med fredningen er en have til en helårsbolig, og
derfor intet har med en sommerhushave at gøre.
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Peter Treschow har i en mail af 10. november 2022 skrevet til Benjamin Dyre, Odsherred
Kommune.
Tak for Odsherred Kommunes udtalelse til Fredningsnævnet for Vestsjælland, som vi har modtaget på
den af os indsendte byggeansøgning af 31. december 2021.
I den fremsendte udtalelse står der følgende:
På side 2, næstsidste afsnit, fremgår det at:
Den aktuelle matrikel 8db Ordrup By, Fårevejle er beliggende i sommerhusområde 11S3 Ordrup
Næs udlagt i henhold til kommuneplanen, og er samtidigt omfattet af ” Lokalplan: 6 Odsherred,
Ordrup Næs, Fårevejle – Fredede områder og Sommerhusbebyggelse”. I lok alplanen er der bl.a.
bestemmelser om maksimal byggehøjde på 5 meter til tagryg.
De fremsendte tegninger af den nye Næsgård viser en byggehøjde på lidt over 5 meter. Som tillæg til udtalelsen til Fredningsnævnet bør der således tilføjes, at der i Lokalplan 6 Side, 12, pkt. 6.3, 2. afsnit endvidere står:
Ingen del af bygningerne - målt i overensstemmelse med bygningsreglementets kapitel 3.1.5 stk. 1
– må i højde overstige 5 m i delområderne A1 og 2 og 4 m i delområde A3
Af ” Kortbilag til Lokalplan nr. 6 for Ordrup Næs i Dragsholm Kommune” side 22, fremgår det, at matrikel 8db, Ordrup By, Fårevejle, er beliggende i område B3, se https://www.kaarupskovogordrupnaes.dk/wp-content/uploads/2022/08/lokalplan6-050918jde.pdf pkt. 6.3 side 13 samt kortbilag side 22.
Det betyder således, at delområde B3, hvori Matrikel 8db, Ordrup By, Fårevejle er beliggende og hvor
den nye Næsgård skal bygges, ikke er omfattet af førstnævnte henvisning og dermed heller ikke begrænsningen om en byggehøjde på 5 m.

Danmarks Naturfredningsnævn Odsherred har i mail af 18. november 2022 udtalt:
DN Odsherred er af den opfattelse at det foreslåede byggeri er meget stort og, at det vil virke dominerende i området, ikke mindst set fra Sejerøbugten. Set fra Næsvej vil det spærre for udsigten til bugten og
være dominerende i forhold til Loenhøj.
Kan placeringen godkendes af Fredningsnævnet vil vi dog ikke have nogen indvendinger.
Placeres bygningerne længere imod vest, (op mod sommerhusene) vil det nok ikke forstyrre udsigterne
på samme måde. De mange vinduer ud mod vandet bør nok forsynes med refleksfrit glas.

Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 8. december 2022. I besigtigelsen deltog
ejerne Christina og Peter Treschow, Benjamin Dyre og Frida Marie Richter Dorph-Petersen
for Odsherred Kommune og Ejnert Sørensen for Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred.
De mødte gik ud på marken til det sted, hvor der ønskes opført en ny 3-længet gård til erstatning for den oprindelige, nu nedrevne Næsgården samt en have, ligesom man så, hvor der
skal være en vej ind til bygningerne. Ejerne havde med pæle markeret henholdsvis strandbeskyttelses- og fortidsmindebeskyttelseslinjerne. Den nye gård og haven ønskes placeret mellem disse linjer som vist på situationsplanerne.
Peter Treschow oplyste, at der til landbrugsejendommen hører i alt 38 ha. De har købt Næsgården som en fremtidig aftægtsbolig, men det vil nok blive et af deres børn, som i første omgang kommer til at bo på ejendommen. På dele af ejendommens jorde går der får, og resten af
jordene er dyrkede. De har tidligere tilbudt kommunen et mageskifte, så de fik matr.nr. 4æc i
bytte med det plateau, hvor der er særligt beskyttelsesværdig natur, men opgav dette mageskifte på grund af lokal modstand. Beboelseshuset til den nye gård er tænkt med et stort udhæng på 30-40 cm for at modvirke genskin fra vinduerne på den del af huset, som er orienteret mod Sejerøbugten. Beboelseshusets indvendige størrelse er netto 178 m2 .
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De for kommunen mødende henviste til deres udtalelse til ansøgningen. De har betænkeligheder med hensyn til genskin fra vinduer ud mod vandet og vil overveje, om kommunen skal
stille betingelser om refleksfri vinduer på grund af Natura 2000. De var også betænkelige
ved, om der bliver plantet høje træer i haven.
Ejerne kan acceptere en betingelse om, at haven ikke må tilplantes på en måde, så den får
skov- eller allélignende karakter.
Ejnert Sørensen havde ved besigtigelsen ingen bemærkninger til placeringen af de nye bygninger. Han så gerne, at beboelseshuset får refleksfrie vinduer ud mod vandet.
Matr.nr. 8db Ordrup By er som oplyst af Odsherred Kommune omfattet af fredningsnævnets
afgørelse tinglyst den 7. april 1943 om fredning af Ordrup Næs. Af fredningsbestemmelserne
fremgår punkt V, som er citeret af kommunen, samt punkt:
VII.
Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger med
angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
Uden Nævnets specielle Tilladelse må ingen Bygning have mere end 1 Etage foruden Kælder, hvis Loft
ikke må ligge mere end 1 m over det omgivende Terræn, dog at Gavlværelser i Tagetagen må indrettes, og der
må på hver Grund kun anbringes eet Beboelseshus til een Familie med Udhuse og en Garage.
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Lan dbrugsejendom, samt arealerne G., H1 og H2
må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
Uanset foranstående må der på en fra Arealet K til Købmand Voulund solgt Parcel indrettes en Købmandsforretning. Denne Forretnings Bygning skal som andre Bygning er godkendes af Nævnet, og Reklamerin g
fra denne er underkastet Nævnets Censur.
Som Hegn må kun benyttes Naturhegn eller Hegnspæle med i glat tråd.
Eventuel Indhegning af de til Almenhedens Afbenyttelse udlagte Stier må kun foretages efter Aftale med
Nævnet.
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan virke
skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.
Svinehold er ikke tilladt, undtagen for så vidt Landbrugsejendommen angår.
Af Hensyn til den almindelige Sikkerhed må der ikke på Ejendommen drives Jagt eller overhovedet
anvendes Skydevåben.
Dette gælder dog ikke den Del af Ejendommen, der henligger som Landbrugsejendom, saa længe den
benyttes som sådan.
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Matr.nr. 8 db Ordrup By er vist med gult omrids. Fredede områder er vist med blå skravering.

Nævnets afgørelse:
Det blev ved fredningen af Ordrup Næs i 1943 bestemt, at der kunne opføres en landbrugsbygning i område F. Efter Overfredningsnævnets kendelse af 19. marts 1986 er det dog en
betingelse herfor, at den tidligere gård Næsgårdens bygninger skulle være nedrevet først,
hvilket er sket i 2013-2016. Det er således i overensstemmelse med fredningen, at der kan opføres en ny landbrugsejendom på matr.nr. 8db Ordrup By. Den nu foreliggende ansøgning er
derfor ikke i strid mod fredningens formål eller bestemmelser.
De ansøgte landbrugsejendom og have vil kun i begrænset omfang være synlig fra Næsvej.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til at opføre en landbrugsejendom som beskrevet i ovenstående ansøgning på det i situationsplanen viste sted, ligesom der her må anlægges en have. Bygningerne skal være i de angivne materialer og farver mv. Det er et vilkår, at haven ikke tilplantes på en sådan måde, at
den får skov- eller allélignende karakter.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpe-
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gede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbes kyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø - og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø - og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørels e 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby
FN-VSJ-077-2022
Den 21. december 2022
Odsherred Kommune, Center for Erhverv, Plan og Byg har ved mail af 10. november 2022
sendt nævnet en ansøgning om dispensation til at opføre en rørmast på matr.nr. 4tr Ordrup
By, Fårevejle, beliggende Præstekrogen 2, Ordrup, 4540 Fårevejle. Ansøger er firmaet Lindeneg. Ejendommen ejes af Daniel Schilling, Dear Schilling, Jason Schilling og Joey Schilling.
Af kommunens udtalelse fremgår:
Byggesag til høring – byggesagsnr byg-2022-537891
Ejendommen matr.nr. 4tr Ordrup By, Fårevejle, beliggende Præstekrogen 2, Ordrup, 4540 Fårevejle.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af en 36 meter rørmast, placeret på et areal
på 5x5 meter, inkl. diverse teknikskabe m.v.
Følgende kan oplyses: Ansøgningen omfatter følgende arbejder:
 36 meter rørmast, på masten opsættes panelantenner, links samt tilhørende radiotekniske komponenter.
 Ved mastefoden opsættes teknikkabine til etablering af nødvendigt teknikudstyr på mastearealet
 Der fremføres kabler mellem antennerne på masten og teknisk udstyr i teknikkabinen. Kabler
graves ned eller føres i særlige kabelbakker eller kabelstiger
 Der fremføres strøm fra nærmest tilgængelige strømskab med udmålt strøm.
 Der fremføres strøm efter nærmere aftale med SEAS NVE.
Deklaration/Fredningskendelse nr.:
Ejendommen er omfattet af deklarations nr. 75 dateret 7. april 1943 – for Ordrup Næs. Ejendommen er
beliggende i delområde H2 i fredningen.
…
Materialer og farver
Der er tale om en rørmast på 36 meter, placeret i forbindelse med en ejendom der anvendes til restaurant.
Kommunens indstilling til ansøgningen: Byggeloven/Planloven
Sendt til planafdelingen d. 4.11.2022: Den ansøgte ejendom er beliggende i bevarende lokalplan for
Ordrup og Kårup Landsbyer. Master er ikke omfattet af lokalplanens bestemmelser (§ 11), men skønnes
ikke at være i modstrid med lokalplanens principper.
Den ansøgte ejendom er beliggende i landzone, og kræver efter kommunens skøn landzonetilla delse jf.
planlovens § 35, idet den ansøgte mast ikke er udtrykkeligt i overensstemmelse med lokalplanen, jf. lokalplanens § 2.4. Vi afventer landzonebehandling til efter Fredningsnævnets afgørelse.

En mast er ikke omfattet af byggeretten, og kræver derfor helhedsvurdering. Det er kommunens skøn, at
der kan opnås tilladelse ved helhedsvurdering, hvis Fredningsnævnet er indstillet på at meddele tilladelse
til den ansøgte mast.
Fredningen har ikke et skriftligt formuleret formål og fredningens formål må derfor udledes af de bestemmelser den indeholder. Fredningen har efter kommunens opfattelse et særligt landskabeligt sigte, der
bl.a. gennem bestemmelserne om Fredningsnævnets godkendelse af byggeri skal sikre at bebyggelse indpasses i landskabet.
Fredningen har i øvrigt en generel, men væsentlig bestemmelse, der bl.a. skal sikre mod skæmmende ting
i området.
I øvrigt må der på arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets skøn kan
virke skæmmende, eller drives virksomhed som ved støj eller ilde lugt kan genere de omboende.
Ejendommen er beliggende i delområde H2, hvor der jf. fredningens pkt. VII undtagelsesvist må drives
erhvervsvirksomhed.
Den fredningsmæssige værdi på ejendommen vurderes at være begrænset. Det begrundes med at ejendommen er beliggende i den yderste del af det fredede område og at ejendommen udgør en del af Ordrup
by, og ikke mindst at der på ejendommen er opført bebyggelse bl.a. i form af en ældre restauration mm.
Masten vil dog have en særdeles central placering i byen, og vil være synlig i et stort område. Selvom
grunden i sig selv har begrænsede fredningsværdier, er masten med tilhørende bygning placeret ved en
væsentlig og meget benyttet indgang til Kårup Skov, og kan skæmme landskabsoplevelsen på dette
stykke.
Vurdering af Natura 2000 og Bilag IV
Der er ca. 100 meter mellem ejendommen og nærmeste del af Kårup Skov, der indgår i Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakker. Kårup Skov er en del
af EF-habitatområde nr. 244. Det er kommunens vurdering at ejendommen ikke indeholder egnende levesteder for bilag IV-arter og at det ansøgte vurderes derfor ikke at medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derudover, at det ansøgte, ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura
2000-området er udpeget for.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Præstekrogen bilag Land- og Byggeansøgning.pdf 03-08-2022

Bilag 2 – Rørmast
 Bilag 3 – Teknikskabe
 Bilag 6 – Principskitse (Afventer ny situationsplan)
Odsherred kommune er sindet at tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse
af sagen, forinden vores videre sagsbehandling og afgørelser.
Vi anmoder om at indkaldelser til besigtigelser og/eller afgørelser sendes til begge nedenstående sagsbehandlere.
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Bilag 2 Rørmast
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Bilag 3 Teknikskab

Danmarks Naturfredningsnævn, Odsherred har i mail af 16. november 2022 udtalt:
DN Odsherred synes ikke at telefonmaster pynter i vores natur. Opfylder denne mast Fredningsbestemmelserne for området vil vi ikke komme med indvendinger, idet en rørmast er klart at foretrække fremfor
en gittermast.

Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 8. december 2022. I besigtigelsen deltog Benjamin Dyre og Frida Marie Richter Dorph-Petersen for Odsherred Kommune og Ejnert Sørensen for Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred. Ansøgerne havde meldt afbud. De
mødte så det sted, hvor der ønskes opført en 36 meter høj rørmast samt opsat et teknikskab,
ligesom de mødte besigtigede omgivelserne.
De for kommunen mødende henviste til deres udtalelse til ansøgningen og stillede spørgsmålet, om masten behøver at være så høj og at være placeret på en ejendom omfattet af fredning.
Ejnert Sørensen henviste den skriftlige udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening.
Matr.nr. 4tr Ordrup By er som oplyst af Odsherred Kommune omfattet af fredningsnævnets
afgørelse tinglyst den 7. april 1943 om fredning af Ordrup Næs. Af fredningsbestemmelserne
fremgår af punkt VII bl.a.:
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Ingen Bygning på nogen Del af “Næsgaarden”s Jorder må opføres, forinden Bygningstegninger
med angivelse af udvendige Farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er godkendt af dette.
…
Bortset fra den Del af Ejendommen, der benyttes som Landbrugsejendom, samt arealerne G., H1
og H2 må der ikke drives Erhvervsvirksomhed af nogen Art.
…
I øvrigt må der på Arealerne ikke anbringes noget, som efter Naturfredningsnævnets Skøn kan
virke skæmmende, eller drives Virksomhed, som ved Støj eller ilde Lugt kan genere de omboende.

Nævnets afgørelse:
Det er nævnets vurdering, at etablering af 36 meter høj rørmast med tilhørende teknikskab på
matr.nr. 4tr Ordrup By, Fårevejle vil være skæmmende og således i strid mod fredningens bestemmelser.
Fredningsnævnet kan derfor ikke meddele dispensation til opstilling af den pågældende mast
med teknikskab på den pågældende ejendom.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbes kyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris - og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø - og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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