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Undel~tegnede .

e rklr2re r Gig villig til,
~~~~bl'bj~ t:l:'n~-;ma~' a

som ejer af mtrcnr~ 3.:a.
sogn at l~de et areal af

.beliggenhed af

af DY~ OG
=rede for ~t sikre den fridetta

Fred~ingen har følgerde omfan~:
-=:~t;:=:.,~eire~m.,{'::$: al"eale't må llcbJ :.)Cr).>T8C9S '-'Iler ·L)~)J.)~.Ll11teGmed udsigt:
ødelæggenae beplant:1.:"ng, 2.-iZf3::;OU (lO:i.' },8":":8r il,,-:n llå 2.rCc,.:Let må anbringes

t raJ.1sfol'mal;o~~;.Jcaticne::;:, I ·~01e:;~Jn- CG ·~e~.2g.f'8.fmc.'..::tor og li5nende eller opser
tes slev. :['e7 udsalg8s~~Ltc1pr, vogn8 til bebo81SG 01::.8:::' opbevaring af redskabcn
eller lignende skøn~e~s~or3tyrre~de genstande. Der.m& i aet hele ikke fore·
tages ændr~nger i don nu bestående tilstzl,nd, (~82.' b~iYlvir](3 sl-eær,lmende el181'
hlndrande for uc1slgten tll ellor ~1~ kirken.



Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredni ngsnævnet
afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om sel~tt byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af
præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele tjene kirkelige
formål~

Jeg er e nig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min,fornævn·
te ejendom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld,. servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen~

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk- amtsrådskreds og
menigre d srådet.

• f.J::-.clov ,. den :::0/ g 1%,1
!}.t1.V. ~l~.'Z.,t12.~n. ~a.1.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det,. at fredningen vil være at lyse på
mtr .nr. lt1 af P~~f.J1CV by,. Q.'"'; sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredning snævnet for Holbæk amtsråd skred s,.den 2D,A) 1~1
H,..rrontelOO.

'C-...........""-:~"" 1':' ...... ·1 .~__'r, ......4"&~J\~ ..
.t:'~~'.IiJtJ~ .s....:"" h,t..,i\.llt :4~~'( ~'11~"~""~~;';;

...1< ~rf ......., <i1 '2 nl::,~U.'...•~~u .:J.."..i(.

V.u.V. læ3 ~:Ø'1O

• ~~ni.lo t·~"~ljlII~''I<'1.n1!!· i!!"~ _·_ ......r:M:"l'\~~'·" c~~·'M"' .....,.......t'l"~1' .'~~·4~"I!I •.,:~"·H":.J<\ ..... "' ....."' ..........~..ly ~~cA;".,ol"'""'~~' oi8';:~' .f;""';r_i"'H,,~~.~~'l"'t...tU' ..... ,...~~".J"*-:~~~, ~ .....'U i'tJ \;'IU.lllIi;~ ...i.~~~~,J ,",OI'l'~J

t·,A~tr~1;~~~on.1o~j-, ot:...~.~. 1.:'1 ~ f~1~"alrfV~~ «",; fEOL~n.
l~1:·tQ,C~~~ctf1~å-~t.don c. ~J.1.1lO~~~~.

p.t"1."<t. o.b•
• 1.."1!?ilr 'LoUis .ftl.

twott ~ riØ~a. denø/a 1$~.
f).Utl~"

• ~. '\ 4" _ R '-4 ....
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.'. .'. ,tJndertegnede omo:lrtl ~ ~!C-er. t~ltr3.ov
'~el~rei'''slg v:Llli'g""til/so'm'ijer af tn'tr;nr.'. ,-')6.,a.'~i'r.f'ae . O:r~ b~r, 03 .o'd· ,. $'ogn'iLt lade 'et"areal laf
dett~. mtr~nr. frede for at sikre den frI beliggenhed, af

ø~OV' '~';':kirkeo'" • "". .... " , ..' .'0 ','

Arealet be skrive s sålede s: hol0 .~:cn tlOltt':h.~ 1tCot :tbsr ld.ti«l{Øt-dcn.
oa~ oml 'Wt~ ~ en 1~ tt~ooocS~·G'~l Otl! ~101t ~ !l~0Sero~n
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Fredningen har følgende omfang:
]ø.m=mu~ans~,~,~~~mareale t ma ikke bebygge s eller beplantes med udsigts-
_læggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale t må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
~_er lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
fiindrende for udsigten til eller fra kirkenQ

•
- t,tt.\-;'·:t'i,. ..~·

_ Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidt;rl.j:ger,-i151byggelse
.. .;,.,,.,. ,~'F1&"'ff'~og beplantning på ejendommen bibeholde s, lige SO~l ..,~~~ ~eh~lder mig ret
til at foretage nybygninger eller Ornbyg~~

I tilfælde af nybygninger ell~~~y~ninger er jeg villig til forinden
bygningsarbejderne påbeg~~~%~:~~fOrelægge tegninger til godkendelse for

, : ..,e=o,cc,--"o I ,jl~··t='TTrhVf"""fJ Ren altid skal have et s..åd..ant ydre, 8.t



Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min iornævn-
" ,

te ejendom ,dog uden udgift for mig.
M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad

i tingbogen.
Påtaleberettiget eT natur fredningsnævnet ~or Holbæk amtsrådskreds ~

menighedsrådet.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående
,• mLl1'gstilbud,bestemmes det:..at f~edningen vil være at lyse på

mtr.nr. 'c"at~1l\ af ~ by;' OC sOgn.
• ~et ~~d'e~are;*~,•.eT""'rd teg;:~:t>"·I'å\re~{};t'~ts.&.,~ ....hv.J-J~enen

genpl~"'6'edes ~J,.a~t på a:~ ,

fred ..

N f å ~/9aturfredningsnævnet or Holbæk arntsr dskreds, de~ ~~-
~ntønt.

~ttota t,:W I%l~ ... (~OO14/lZ!: 1~ •.."A.~.
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Undert egnede . 0rtACv-tblb~13' _"}:1 tmao
-~lilære,:rsig vi;J..J-iKtil.;.som ejer af ~~t ~oæ't ø.~p1
a'P ~...Ao~- - ,.', ",by,:" "06, .. ' ,':" sogn,at.lade et are?-;!..af,

•li_,te ~ :frede for [l.tsikre den fri beliggenhed af •.•. '0 r,'
~ __ "'a_ •. ' o e... k-i rke..._.,:"." ,... _, ". .'~ti--~" . .... ,'- • I •• • j' ~l • ~ •

Arealet beskrives således: ~q.~,~ txr4~ ~J.,~r ~}øc.
»ttt ~nt.jlo~ 30~" ~ iQtgt, l$Qtri~~t'. Xiot 031" t 194~ ltøbt

_ nf tw'. ~~~.stc~ -uUtQ~.·.r~~J~ ~ ~~l~'o.~t~~~ O-n
tlO:Ofto:: ua~t ta.1 ~~~.lw1G ~O~ 1.~ ktf!~t::c~-m.lcG be~:en~.

Fredningen har følgende omfang:
~m~~ areale t må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
_læggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale t, må anbringes
~ansformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
~es ændringer i den.~ bestående tilstand, ?er kan virke skæmmcnde eller
~~ndrende for udsigten til eller fra kirken.

- .~.,~
I- ~: ;,.~,~., ..../~ "' ...

Denne ovorenskomst er ildce til hinder for~ at ~~li.w~h~'dtcidigebebyggelse
4t beplantning på ejendommen bibeholdes, :~9~~mr~~gforbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller o,~~$Jr1!ifg8l",

I tilfælde af nybygninge~~~~(r ombygning8r er jeg villig til forinden
oygningsarbejderne på~~y~1f~t forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnæv~~~idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at

....{
"'l. I 1 • __, .._



.J~g er enig i, at ovenst~ende.Iredningstilbud tinglyses p~ min fornævn-
te ~jendQm.dog uden udgif~ for mig.

M.h,t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
1 tingbogen.

Påtaleberettiget €~ n&tur.:fredn,ingsnæ'lJ"n.at iw 1iDJ.bæk amt-srådskreds._
menighedsrådet ~ _._..: .... _ .. ..0 . _ '.

Øi'OOlv.~!Olbjom .tn::r:!O~;O to.:". t~ , d eU"' 1($110 19~
... ........ o,: .h.... ~ ....~ ..._v.w·~."'~Æ~. "'~,]'I."7".'llOI"-""".

.. :t~~naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående
mirrgstilbud, b-estemmes o å:.\; Jo a1..!;r~~oo ..Jl:.:j"l,..g.ær.s-a.~~'i"~~~~.c.e mtr .nr• _"~;f"';;l'';.o4''l,,,,,,::;>!.i'';'-~f",:~-,,,,,r,":,,,·.;'oc-:'~'~-',.......~·~·_··bY, . .

•• ~of,&'":r:tl*,\~:' • ~

_ Det IrL~~~~.~"""a;r:ea3f·~i:'~·'tndtegnetpå vedla~te kort.skiots.e.,at hvilken
~r~~.~Jt~Jt1;eIH'~~-:-$.z,"~"",:, ..,. '.. 0

fred ..

Naturfredningsnrevnet for Holbæk amtsrådskre-ds, den:. 3J1' 10 19 $1
3k~eon_

.r:, \

-,- ..
----- .~-' . ~ --
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• Undertegnede '~~t1@)n'Øatefz, r~O')~(r~ Jø~~ :;!1lloon
: -~rm.æFev.·. Sig"villig ,til:;,S'Qm: @ jer,af m:tr.n!?,.,:,' 43 ~" S(~ : "

a:-Pt: (~ol-Gi~'-""',: RY, ';'- ' ','CC ',sogn. G,t le.de:~~~: (],~CO,
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Arealet beskrives således: don ae:l.~.E~~.:.t'll~ 3~J0'.7'. der C:f'
'bcl~'l:ctt1e~~ n1~~~t'Jon ~ noN. ø~ 00 Qttl.
t , ,

• L.,.
. .~ ...

f \ ·0... r:'~ l . .'

Fredningen har følgende omfang:
~ areale~ må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale~ må anbringes
tllrsformatorstaticner, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne t~l beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der md i det hele ikke fore-
tiies ændringer i den nu bestående tllstand, der kan virke skæmmende eller
1b.~drende for udsigten til eller fra kirken~

I

Denne overenskomst e'r ikke til hinder for, at d~n\,~~~it@e;;":'bebyggelse
" ....~'qU" .....'Jo,>J.-

og beplantning på ejendomme~~~~~~~!~om jeg forbeholder mig ret
~ at foreta e ,~ eller ombygninger.

ilfælde af nybygnin~er eller ombygninger er jog villig til forinden
oygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebvR'~elsen bedst IDuli.e..t..-.p-.assertil omgivelserne og il<:keunødigt hindrer



"
"

) -. ~

",",.~,

J~g.or enig 1, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min ior~,-
te oj,nd~~.~oSuden udgift for mig.~.~.t.pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
l U#tbc6cn.

"W.Qbere"tt.ige't eT naturf'redru.ngsnævnet 'for liolbæk amt.,s-cljl skrerls r._. .
• ~ • _ M • ~ • ._

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på

e mtr ,n~r... 4S OC 300 af .._:,_..J~~lw M~'- "~~';--';"""~"""1,~~~..,:,,_~~te l/l) t fr...>d.&de~te~2:r;.er-·i~dt~,.~~"t,',p~ ved!~gte··~k6ft'Skl·tSe';"·"·åt hvilkerCJe"rr-:':~'--
genpa t be-aes he / gi på akteI1'. .

• - I

Naturfredningsnævnet. for Holbæk amtsrådsk~sf derr_ G t22 19;1 ("
~tOn.

. . ;~\

tqott ~ ~. dem 14Jit! 1001.
A.t,~~/'fh! •
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Uden' s'tempoel ~G iebyr''i 'ri:t •.

lov nr~ 140 af 7/5,i9~r;§~3•

REG. HR.

. '

.J .... ,;.~ 'C',),j",O~
• ' L.

.. ,. ....
o , •

, "
• '. J: •

I '.' • r .

F TI E D N I N G S O VE RE N S K O M S '1'... , ','0

.
~ ,"

•~: r'

Undertegnede l~~·t :Zoronw..[S·for ~na~ U1OC'Aon
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Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede arealer må iklce bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ihke på areale ~ må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafnaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne t'ilbebuclse eller opbevaring af redskaber

tt eller lignende skønhedsiorstyrrende g8nstandG~ nor må i det hele ikke fore-
.tages ændringer i den nu beståen'de tilstand, der' lW..n virke skæmmonde eller
fiindrcnde for udsigte~ til eller fra kirken ••

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendomm~n bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden ,I

Itt oygningsarbejde~ne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnot, ide~ beoyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen' bedst muligt passer til omgivclsorn~ og ikke unødigt hindrer

- udsigten til eller fra ~irkon.



•

Jeg.er enig i, at ovenstående.fredningstilbu9 tinglyses på min fornævn-
te ejend~rn.dog·uden udgift for mig.

M,h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

Påtaleberettiget eT naturfrednjngsnævnet for Holb@k amtsrådskreds ~
menighedsrådet.

{}r~t:1

f~er41J~t."On. R~l H. tbm~øo. ctlt'. ;;j~11~.
Qe...~ er-~. ~:\(WQnoon. .

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred~
tt nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på

mtr .nr. W", af GI'~ by, .OG s~grr.e D25tfreq..ede"'!-areale_:r::.-~i2dtegnet<p'a""';;a:lagte--",k-ort,'S'tn:~se;-al"'hvITk'en"""en-"'-"
•...,..,r I ~.,.,~JI"' J,..Igenpar 'geaes henl§l.gt·~påak~ .•/"" . . . . .

/' ~.
'v

d en· S I , 19 5n
~i.J:t ~a.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den'. 'I 3 19 5.t~
!:.l1GUe&-_

cot.

tlttJom.-~ø ~i:ct~{,li:jtoæn1.nC fm &0 ~~ ~too1ljn .l ~:.trl-
tUtmJOJ,- ø::tm c;je~ af ~.n:.'. '5b.~~ br1 O(~ 00Gn ~~1ent~(,l ~ani~l:

I~~.
p.t. Gnm.~~. d,enm/lO l~~~w.- A.~.~~~
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• I

J :..:':'-:.

- ~ ~,....... '
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Afgørelser - Reg. nr.: 01721.03

Dispensationer i perioden: 22-06-1988 - 21-11-2006



•

Kfb.NK. li' '0/../ r;
Modtaget r

Skov. og Naturstyrelsen

2 9 JUNI 1988
U D S K R I F T

AF
PROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMTS SYDLIGE FRED:
NINGSKREDS.

Ar 1988 den 22/6 kl. 15,30 holdt fredningsnævnet bestående af forman-
den, civildommer Erik B. Neergaard og det amtsrådvalgte medlems supple-
ant, arkitekt m.a.a. Søren Lotz samt det lokale medlem økonomiinspektør
Evald Ebbeseb møde i sagen:

F. 98/1987. Sag om bibeholdelse af en uden næv-
nets tilladelse foretaget beplantning
med rødgran indtil en hØjde på max.

ø R es b.E. V ve l R K ~ 2 m, og at der herefter tillades ny-
:; ~ Øv-c; leJ By I Øvsle" plantning af samme eller anden kul tur.

~ lc:i) kø ~Gt \COMMlHJt::'
Der fremlagdes skrivelse af 3/7 1987 fra Vestsjællands Amtskom-

mune med sagens bilag ialt 15 stk.
MØdt var nævnets lokale medlem Evald Ebbeseb.
Endvidere mØdte:
For Vestsjællands Amtskommune Mogens Berthelsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Kristen Chri-

stoffersen.
For HØng Kommune Knud Andersen,
og for ejeren Johannes Brøgger.
Mogens Berthelsen forelagde sagen og henviste til indstilling,

jfr. bilag l. Han finder den foretagne beplantning er egnsfremmed.
Johannes Brøgger finder, der bør gives fortsat tilladelse til

beplantning i en højde af indtil 2 m, som ansøgt jfr. bilag 8.
Knud Andersen kunne på kommunens vegne tiltræde Vestsjællands

Amtskommunes indstilling.
Kristen Christoffersen fandt den foretagne beplantning er at

foretrække fremfor kØkkenhave og kunne godkende det ansøgte. •

,. l



Nævnet foretog votering.
Nævnet vedtog som påtaleberettiget af den den 23/8 1952 ting-

lyste deklaration om kirkefredning, at tillade den foretagne beplant-
ning med rødgran indtil den når en højde af 2 m. Såfremt nyplantning
herefter Ønskes må ansøgning herom indgives. Eventuel. nyplantning fin-
des at burde være mindre ensartet, d.v.s. delvis med løvtræer.

Sagen sluttet.
MØdet hævet.

SØren Lotz Erik B. Neergaard Evald Ebbesen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FRE[iNII~\. ~

FOR VESTSJ~LL.c.
8VDUGE FREDNINGSKRt;.. ~

NÆSTVED

~~8. juni 1988

4{/B'. ~---

~fgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-

.. holdes af klagemyndigheden.

•
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22 NOV. 2006

Den 21. november 2006

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø den
31. oktober 2006 har De på vegne ejeren Jacob Andreasen ansøgt om næv-
nets tilladelse til ombygning af eksisterende beboelseshus på ejendommen
matr. nr. 35 b 0rslev by, 0rslev, beliggende 0rslev Hovedgade 6.

Ved sagens fremsendelse til nævnet har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø
bemærket:

"Ejendommen, der er omfattet affredningsoverenskomst tinglyst den 28. ok-
tober 1952, for at sikre den fri beliggenhed af0rslev Kirke, ligger umiddel-
bart syd for kirken.

Ifølge overenskomsten må de hidtil ubebyggede arealer ikke bebygges eller
beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på
arealerne må anbringes transformatorstationer telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i
det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Overenskomsten er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og be-
plantning på ejendommen bibeholdes, ligesom der forbeholdes ret til at fo-
retage nybygninger eller ombygninger.
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger skal tegninger forinden byg-
ningsarbejdeme påbegyndes forelægges til godkendelse for fredningsnæv-
net, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst
muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra
kirken.

SY0S'-\ 9. ~~OOOb:)
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Der ansøges om tilladelse til at udskifte eksisterende tagkonstruktion med
hældning på 30 grader til hældning på 45 grader, hvorefter tagetagen udnyt-
tes til beboelse. Endvidere ønskes vinduespartier udskiftet på eksisterende
beboelsesbygning.

Tagdækningen er i dag grå/sorte eternitskifer, og ejeren, Jacob Andreasen,
har den 30. oktober 2006 oplyst, at tagdækningen efter ombygningen ønskes
som røde lertegl, og at taget forsynes med kviste. Facaderne vil fortsat frem-
stå som hvidpudsede.

Amtet finder herefter intet at bemærke til udførelse af ombygningen som an-
søgt, der ikke vil være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid
med fredningens formål, da ombygningen ikke ses at virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken" .

På vegne ejeren har De den 2. november 2006 på telefonisk henvendelse fra
nævnets formand oplyst, at de påtænkte kviste, 4 stk. mod øst og 3 stk. mod
vest, bliver udført i traditionel stil med zinkinddækning. Som også oplyst af
ejeren vil husets fremtidige tagdækning blive med røde lertegl, harmoneren-
de med 0rslev Kirkes tegl. l det hele har ejeren med sine rådgivere et ønske
om at tilpasse ombygningen af huset mest muligt til omgivelserne.

Nævnets formand har besigtiget ejendommen.

Nævnets afgørelse:

Den ansøgte ombygning findes efter de i sagen fremkomne tegninger og o-
vennævnte oplysninger ikke i strid med formålet med den den 28. oktober
1952 tinglyste fredningsoverenskomst for 0rslev Kirke. I medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, tillader nævnet derfor ombygningen af ejen-
dommen efter tegningerne og det foran oplyste om materialer og farver.

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

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

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

http://www.nkn.dk


Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del~\s.I)ledhold i D5re
'/ I
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR 
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND 

 
 
År 2015, den 18. november 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 Mads Olsen møde i Ørslev. 
 
Der foretoges: 
 
FN-VSJ 88/2015: Ansøgning om dispensation til at opføre en garage på matr. nr. 35b 

Ørslev by, Ørslev. 
 
Der fremlagdes:  

� Mail af 16. september 2015 med bilag fra Kalundborg Kommune 
� Mail af 28. oktober 2015 fra Naturstyrelsen 
� Mail af 10. november 2015 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Kalundborg 

 
Mødt var: 
Ejeren Jacob Andreasen 
Mogens Dyhr for Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg lokalafdeling. 
Tina Jensen for menighedsrådet ved Ørslev Kirke 
 
Jacob Andreasen oplyste, at han har søgt om at måtte opføre en garage på 40 m2 til sin bil og sit 
værktøj. Garagen skal have et støbt gulv, isolerede vægge beklædt med hvide metalplader. Taget 
skal være rødt, enten med tegl, eternit- eller stålplader. Der kommer intet vindue i vestsiden af 
garagen. Han kunne godt tænke sig at placere garagen ca. 3 meter nordligere og nærmere end sit 
hus end vist på den indsendte afsætningsplan. Han vil så fjerne sine skure på vestsiden af sit hus. 
 
De for menighedsrådet og Danmarks Naturfredningsforening mødende havde ingen bemærkninger 
til det ansøgte. 
 
Naturstyrelsen har om ansøgningen udtalt: Ifølge fredningsbestemmelserne gælder, at det ansøgte  
efter Naturstyrelsens vurdering ikke vil 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.  
 
Ejendommen, der tidligere har været et missionshus, er omfattet af en fredningsoverenskomst, 
hvorefter 
 

”… 
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende 
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og 
telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller 
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke 
foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for 
udsigten til eller fra kirken. 
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Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på 
ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller 
ombygninger. 
I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til forinden bygningsarbejderne 
påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen 
altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke 
unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken. 
…” 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet finder, at en pudset, hvidmalet, muret garage med et kantbånd svarende til det, der 
er på huset, og med et rødt tegltag vil betyde, at garagen passer bedst muligt til omgivelserne. 
Garagen skal være i samme niveau som huset og må ikke have vinduer på siderne mod øst og vest. 
Garagen skal have en port af træ af samme slags som husets kviste og kan have en dør med et 
vindue i mod syd. Garagen bør placeres tættere på huset end vist på den fremsendte afsætningsplan, 
så der opnås en rolig sammenhængende bygningsmasse.  

En sådan garage vil ikke være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne og heller ikke 
med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn. 

Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at der opføres en 
garage som den netop beskrevne og placeret som anført. 

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

 

Rolf Dejløw      Svend Erik Hansen        Mads Olsen 
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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 kla-
gefristen 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 

Side 4 af 4 

 

Kopi til: 
 
Jacob Andreasen, snuppies.andreasen@gmail.com 
Ørslev Kirkes Menighedsråd, enggaarden54@gmail.com 
Kalundborg kommune, bo.nielsen@kalundborg.dk, kalundborg@kalundborg.dk 
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk (NST-4112-03279) 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, kalundborg@dof.dk  
Friluftsrådet Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk  
Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
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Landinspektørfirma Flemberg & Godiksen ApS 
 
Att. Jens Ole Petersen 
jop@flemberg.dk      
       
       
       
   
     
        FN-VSJ-051-2019 
       MST-511-01197 
 
        Den 25. september 2019   
 
        
 
Med en mail af 12. juni 2019 har landinspektør Lars Flemberg på vegne boet efter Hans Brøgger 
anmodet fredningsnævnet om dispensation til udstykning af den hele lod matr.nr. 3h Ørslev by, 
Ørslev, til en samlet fast ejendom med et areal på 1.714 m2 med henblik på senere bebyggelse med 
helårsbeboelse, enfamiliehus. 
 
Af ansøgningen fremgår: 
 

... 
Ejendommen ... består af matr.nre. 3c og 3h Ørslev by, Ørslev. 
 
Om ejendommen kan i øvrigt oplyses, at den  
 

1. Er omfattet af en Exnerfredning, tinglyst den 14-12.1951 omkring Ørslev kirke, se bi-
lag 4. Der henvises tillige til kortbilag, bilag 2, hvorpå kan ses de ejendomme i Ørslev 
området, der er omfattet af Exnerfredningen fra 50-erne til regulering af kirkeomgi-
velserne. 

2. Er pålagt deklaration, tinglyst 31-08-1983 (se bilag 3) med kommunen som påtalebe-
rettiget, hvorved ejendommen stedse skal friholdes for bebyggelse af enhver art. 

Det forudsættes, at de påtaleberettigede forelægges projektet med henblik på at høre hvorvidt 
man ønsker at udnytte sin påtaleret, herunder om man i tilfælde af påtale kan acceptere et al-
ternativt byggefelt, og/eller har vilkår til bebyggelsen i byggefeltet. Måske kommunen kunne 
overveje at aflyse deklarationen (bilag 3) i punkt 2 med begrundelse i, at bebyggelsen allerede 
er reguleret i fredningsdeklarationen, punkt 1. 
 
Bebyggelsen foreslås placeret som en huludfyldning (se bilag 1 og 2) i den eksisterende be-
byggelse langs med Ørslev Hovedgade for herved at opnå en harmonisk og sammenhængende 
bebyggelse langs vejen. 
 
Med byggefeltets foreslåede placering er det bestræbt, at hensigten med Exnerfredningen ikke 
påvirkes, idet der i forvejen er placeret bebyggelse mellem byggefeltet og kirken. 
 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 
 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Undertegnede indgår gerne i en drøftelse om placering af byggefelt og sokkelhøjde. 
 
Ansøgerens bilag 1: 

 
 
Ansøgerens bilag 2: 
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Kalundborg Kommune har den 8. juli 2019 udtalt: 
 

Til fredningsnævnet - vedr. udstykning på matr.nr. 3h, Ørslev By, Ørslev  
  
Kalundborg Kommune er blevet bedt om en udtalelse til Fredningsnævnet d. 12. juni 
2019.  
Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til en udstykning på 
matr.nr. 3h, Ørslev By, Ørslev til en samlet fast ejendom på ca. 1714m2. Udstykningen skal 
være til helårsbeboelse, enfamiliehus.  
  

• Ejendommen er omfattet af en Exnerfredning, tinglyst d. 14/12-1951 omkring Ørslev 
kirke.  

• Samt pålagt en deklaration, tinglyst 31-08-1983, om at ejendommen stedse skal fri-
holdes for bebyggelse af enhver art.   

Kalundborg Kommune har været ude på matr.nr. 3h, Ørslev By, Ørslev for at lave en vurde-
ring af det ansøgte.  
  
I dag står grunden som et græsareal, som bliver tæt klippet. Der er placeret nogle fodboldmål 
inde på arealet. Der er huse rundt omkring grunden, som er nabo til Ørslev kirke.  
  
I Kommuneplanrammen H3.BL06, står der om områdets anvendelse generelt:   
Blandet bolig og erhverv. Maks. Bebyggelsesprocent: 30. Maks. Etager: 1,5. Maks bygnings-
højde 8,5 meter. Bebyggelsesforhold i øvrigt: Nybyggeri og om- og tilbygning skal ved sin 
udformning og beliggenhed tilpasses områdets karakter og bevaringsværdige miljø. Maks. 
bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav og anden bebyggelse.  
  
Kalundborg kommunes vurdering er, at området er egnet til huludfyldning langs Ørslev Ho-
vedgade. Kalundborg Kommune vil også stille vilkår til bebyggelsens udformning og place-
ring på grunden. 
 
Følgende vilkår:  

• at der bygges et længehus.  
• at tagflader bliver dækket af røde lertegl uden overfladebehandling, så det passer til 

husene op til kirken. Se billede nedenunder. 



 
 

Side 4 af 10 
 

 
• at facaderne bliver hvidkalkede så det passer til de resterende bygninger. Se billede oven-

over og nedenunder.  
• at taghældningen er på 45-50 grader med saddeltag.  
• at vinduerne bliver to-rammede med lodpost.  

 

 
 
Placering af byggefelt   
Vedr. placering af byggefelt er kommunens vurdering at det skal indpasses til bygningerne der lig-
ger mod vest og øst for byggefeltet sådan at den nye bolig ikke kommer til at påvirke indsynet til 
Ørslev Kirke, som set fra Ørslev Hovedgade. Se billede nedenunder.  
  
Kalundborg kommune anbefaler at bygge feltet bliver flyttet ind på matr. 3h så man ikke mister 
indsigten til Ørslev Kirke.  
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Kalundborgs Kommunes anbefalede byggefelt   
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Kalundborg Kommunes vurdering af det ansøgte, er at det godt kan indpasses i en huludfyld-
ning. Det kræver at det ansøgte opfylder vilkårene om selve udformningen af huset og at dens 
placering ikke træder frem i indkigget til Ørslev Kirke.     

  
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 17. juli 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 tek-
nisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation 
til det ansøgte eller det modsatte. 
  
Der søges om dispensation til udstykning og senere bebyggelse med helårsbeboelse på matri-
kel nr. 3 h, Ørslev By, der er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen omkring Ørslev Kirke. 
Matriklen er omfattet af en fredningsdeklaration af 4. november 1953. Formålet med frednin-
gen er at sikre den fri beliggenhed af Ørslev Kirke. 
  
Af det oprindelige fredningskort fremgår det, at den pågældende matrikel 3h på tidspunktet 
for fredningen hed 37a/3d: 
 
 

 

 
 Af fredningsdeklarationen for arealet, der omfatter den pågældende matrikel 3h fremgår det 
bl.a., at:  
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der 
heller ikke på arealet må anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafmaster og lig-
nende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber 
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i 
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den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra 
kirken. 
  
På nedenstående kort er placeringen 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 
vedhæftes også som selvstændig jpg-fil). 
 
Nedenfor vises arealet ligeledes på luftfoto, som tydeliggør det ubebyggede areal vest for kir-
kegårdsmuren. 

  

 



 
 

Side 8 af 10 
 

 
 

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.  

 
Den tinglyste fredningsoverenskomst har følgende indhold: 
 

Undertegnede enkefru Inger Brøgger, Ørslev, erklærer sig villig til, som ejer af matr.nr. 3c, 
3d, 37c Ørslev by og sogn at lade et areal af dette matr.nr. frede for at sikre den fri beliggen-
hed af Ørslev kirke. 
 
Arealet beskrives således: hele marken beliggende vest for kirkegården, afgrænset mod vest af 
en linie gående 50 m fra og parallelt med kirkegårdsmuren og mod nord afgrænset af en linie 
parallelt med den nordre kirkegårdsmur i en afstand af 50 m fra vejen Ørslev-Hallenslev. 
 
Fredningen har følgende omfang: 
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der 
heller ikke på arealet må anbringes transformerstationer, telefon- eller telegrafmaster og lig-
nende eller opsættes skure udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el-
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ler lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den 
bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 
... 

 
Nævnets afgørelse: 
 
Den lod, som ønskes udstykket med henblik på senere bebyggelse, er et ubebygget areal, der sikrer 
den frie beliggenhed af Ørslev Kirke. Det vil være i strid med fredningens formål og med fred-
ningsdeklarationens ordlyd at tillade bebyggelse, men ikke at tillade en udstykning af den hele lod, 
matr.nr. 3h Ørslev by, Ørslev.  
 
Fredningsnævnet kan således ikke i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispen-
sation til en bebyggelse af det fredede areal. 
 
I sagens behandling har deltaget suppleanten for formanden, dommer Mogens Pedersen, det af Mil-
jøministeriet udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Kalundborg Kommune udpegede medlem, 
Jesper Hjelm Kristensen.  
 
 

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 bekendtgørel-
sen. 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 væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. 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 efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
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