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'., 3~ oe "0E. Ulotrup by, Røsnros sogn. . ,~jntur.f:rQdningsnævnet

for HoHn:)1(Amt.

",~!r·1. NOV 1951
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Uden S~OI'IP~ l oe; gebyr i h. t.

lov r~, 140 nf 7/5 1937 §33.

r 1\ E lJ t; I ;, 'l S 0 '[ ,i'; c/. ":E N S K o ~ S 'l'.

r"7 /'
dnclertoGnnue ~. ~ ~~

/, ( .. , 3
erklær01 :Jil,; viJ.liL; til,' (,0,,1 0J,'r af ,llt.c.nr. ~
af (~~ b;r, v~,"'dIIp [J'Jf~n at lede e":. or(;C'.l (lf
dettu mt".llr. fn'ue: fOL' ao;; Bil,re aeJl ~l'i blJ.Ug/.,O~lho:1 af.

~ kirke? ~~,/:-~~ -~ P""~"'"
/,re!ilet bO:Jlcrives SUledes: ~ ~.rwc-- ....,.~'.~~ ..

~.~ ~?r"·7,-, A--,~ ....-...v' ',~ :5~
,.c,. ........... ~ 7,."--,.4- ~_ .....~_

}'rc:lnj !leen hL\'I' føle;ende ornfung:
.jo

.Pli ~i:Q'i.il I.l"tl~y)/ "c.lo nl'(jalo~ rn~ ii,ko bebya;'''J u.ilor bepl,1ntes med
udsigtsødelllJ{igende beplantnine', liee!Joln d('r hell,!]' il;~e po. arealL

mt. anbrill~ieu ~l·ruloformhtorB"o.tion('r, tolefon~ O' 'tcleerafhluster oe;
lignende 'Jllor'op'Jættecl skure, uds:l1gsuta;J·.r, vO/5l:e 'Hl bGboelse eller

opbev,.r'in: ni redsk::J.har e 11er lignende OkVi.1hod:;forstyrrendo (Senstunde •
Dor m~ :. lC,-t h(Jl~" ikh foro't 1905 n.'l1dl'in[~tr l don nu bcntflenclc til-
stand, der !;::J.tl virlw "k&J;nmend~ ullor hindrendo for udsi(;icn til eller
fra kjIKcn. '

fjD"nne ovc'I'"nslw'_ l .\":. dul') hidtiG.ige .be-
bye·\ 1"'t1 Ob hepl[' .~ft cj"nc.ion,,'j()n l' ,oho]">:'" li/3ocum jec; fa'
hole' r l.,lf. rl't ,,~l :lt forot.:..:>c ny1.y • ilT,:;Cl' (,lIer omLYi!ninc;e .

I ck, uf ny1J;'gl1in'~(Jr 0cr ombycn~l:gtr er jeg llie U

for nd;)11 YGnin,;: ..rbeJ~dOl'n[' ~~g~'nc1o '" ~ltf;~rOl'l:\7C'~ J/3r1inger tfl god,.
kend ,l, ' 1'01' n'-'-turi1'~dn;kI',;, arvnet, Jaei b, Y{'"cl",n altid :>1,nJ\hI1V':
et s. "ni ydrc, ~\t bc'::Jy" clsen bcd.;t lOul~ ,t .. 301' til O!l'4;ivolnorne

\

Ol! ikku unol1i[lt hillJW~ udcn~tt-n tJl oller fra kirl('n
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• Jeg er r.. n~J ~, ,ii; ovr..r.t,1.c...:~,2u iri"":u.ni..ngstl.J.lJuu ti.r~glY[.,Jb pf~ IDln
fornævnte cJCnno:l1 '~(\"] l'del.: U(:.";J. ri. [Ol' m~~,

PtltalcbarctLlf:0'; Cl' T>..~t 1':lr\..d.nln~)·S4:EJ1J:1fJt [.,JT !Iu:L..::~{ 1.l.:;I1..~.r~li.)lc."eds
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frQdn ings·t ilbud , bost"flllil2 ~ ,lut, l.::. iru<:tl'.l,r;en \/::.1 'I'''::''J "L lyce !,lI. mtr.,

nr. 3J! rli' Ulstrup by. Røsnæs sog'1.
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~ ,tt:I/$1 3,g,~~~t';UP by Røsnæs oogn.
I

.,j
. .,Nat urfred n ingsnævnet

for Holb<:alc Amt. ,SI
REG.NR. /73' -

~!JO-/%7

~tifa -1 tWV1951 Uden ~~erlipel og 6eb~'r 1 h.t.

lov nr. 140 uf 7/5 1937 §33.

l' R E D tf 1 N IJ C O V :r. H ~ ~!S I: O rt S 1'.

UnuerteG'ner..e ~.;1 ~

erlclrol'lH' sig villig til, womej"r af {mtr.nr. ,3.~
ni ("~ b:l, /~ sogn nt lade

dette mtr.nr. freC:~ for at sIkre den fri bcl:tGLolll,eJ al'

kirke.

lire .. le t l:Hl eIa' 1"'0 li .." li GIQ ~ •

Ji'redllingen har følgende omfung:

De hidtil ubobYI::l;ede rlreale;"' m~ ikke Qcb;rr:guJ 01101' bop1L\ntes med
udf>igi s(Jdelag,~end\J beplantnine, lige:Joi:! dl,r heller iI.ke på urealo~e

mi\ anbl'ingos trr.:nsformJ.torsi.utionor, tolcfon- 0:( tclegrafmastcr 013 •
lignonde ellor opawttes skure, udaulgsDt~d~r, voene tIl beboelse eller

cpbev!.r in:- i.\f rl'dsknber eller liG11.ende sk[Jnlllld"forstYl'rende genstande.
D~r ml, i det hele ikh forot J.ee$ ændrin1.~(Jr :t den nu bC"Ji.i\(Jn~e til-
ot(,nd, dor.kan virke sk!<l.ll':1onqeoller hindr('n<1c for udsigten til eller

fra kiri't,n.

~.., ...... )o ..

~

f'n!1e ovvl'enslw5"t o~ ik;;o for, :.1. den hidt:td lee be-

b,8',0 l,u o~ b(Jpl,\~tnil1lC på ejvndumn:el] ibolJolde;;., l~oofl g forbc-

h01110r rr.i~ ret 7fl at forcta{;e ny' gningor eJlor amby inger.

r; tl1fæ~ af nyb~'gllin.;cr Her ornbyenUigcr )lr Jc..g vipiC til
forindl,n b~nin,5sarb1dornf', åbegyndob f>\t fors;J.ægge tegningor t~-
kenc.Clr~ for natllr~'rpdningsnll,'Vnot, idet bcbyegclot'n a~d Sk.0aVlJ
e~ sliåV't ydrc" at bebygGolsen b('clst r1:':t,le;t pnl!ser ti oll1/}ivolscrno

oG ikkf' ullcdigt hirldror udlligten tivol]cr fr,H lnrkc

• --,II
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Jeg er cn::'c i, n-:; oVlms"t{~f.'I1~" frodl'ljrli;OL:.1.~ll<l "t::.r...;J;Y·L';JCp1 mjn
:Jrnævntc u Jondouj doc; vuen Ud':;lI't for r.lll.>,
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ViJt"".t'. nr.: -I.#' ,.', ri n HI e ;. a e r:
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<,31?~ 5.§:0[\ 31

Ulstrup by, R,,:mæs

, ~atl.:rJ:redn:..ngsnævn(Jt

sogn • fer llolb,~l\ Amt.

• f11-1 rwv 1951
Ude:l .J~clilpel og c;ebyr :l. h.t •

1~"'J'nI', 140 af 7/5 1S'37 §33.

,

.'•
•

lJn<l-Jrtcg::cue ~ C>~ ~--.......

e rl\lw!'t: I' u il~ villl<., til, .,JIO o j"r ui 1"tl'.r1.l'. .::)~ "7 31
f\f ~ 1:~·. ~ CQ!,,, "t luue et areal af
detto mtl'.nr. frOtl~ 10,' a~ :)1.k1·0dou 1'1'::' boJ.::.(~~~on"",d'lJ.

~ kirke. '-_
Arealet bes!cl'::'voc o[,louor,: ...,...... ~ ....... - ....r~~P ~

~r .-N: .-" .,:[..." ~~:..~ ", ~ ~ .c..~
~ ,r ~~~?~~"~~''''''''(r~

~~~~~~~AcA,~
~.Ji

Frednil:gen bar :1'ø) ~ence O;afc.Ul{;:

:OehiJtil ubebY.;ceue o.1'",o.le; må ikke bebY;-;SlJseller beplt'lntes med
udsigisødelæge;ende bfJplantnillti. lieecom dGr hellur ikke på orealO;ne
m{,anbringes trDIls;fo:;m..Ltorstationer, to lefon - o,; telec;rafi'laoter og
lignende ()llQ~..opso::ths skure, udsal;:;sotad'.r, vogne tll boboeloe 01101'
opbevW'ln,' r:f reusk.:lber,~eller lignende skunhE)(lsforstyr1'ondo genstande.
Der 10,\ i dot hel\: ikke loret·,gus ændrinc;er i con nu befJt~enue til-
stnnd, <\~r.k:m virke sk<:''lll,nonc1,poller h~:'ldrende for ud cigi on til eller

. fru kirltcn. ~jr.-
I~'I'~~------ Ak-+- ~ ..?~~ .

~.~~ .
~ ---.... "--- ......~ /~ .........~ .../'Y/ ---" --~ .....--'

I'~_' ..4 ~ .-k~.
D nno ovoL'"ns\((;,:Jsi er i;tl(~1tll hinucr j 01', ~,t den hidt::.dlge be-

bYG,;clJ 06 bepl>tntnil1:!: på Cj'c'rdOInJ~I(jn bibei101' l:, :l.G'joom jeG fi)~-
hold"r n >5 l'et til [lt f 0J'0 t n<lj nyl.,ycnln('1' o:.'.lor omtYbnlIl~ ,

J ti. frolde f.li' nybn;ninc;er t,ller .,b~'CnJrgcr er j('~VV'illiC hl
forinden b c!.i.nC;JnrlJeJdorm' p1\brdcH. ut l'on :æC~(J/.t.()gnincicr til I'OU"

konuGl...:c fo n:.Ltu'r~rcd"1iu[;t~na.:v et, ld'.1't bo':Jyt~gcl~~ll altld nl:v.] have
et sf,dmt yd 'o, at bC'bYG[,>C ,.c'n bodut mul::.ct y:lusor til o;ne1velucrne

\.... _.- .
og ikk\: unpdigt hindrer uc1~'::.gtontil clloYflJ. !tirl(c:ll

REG.NIC" /7~' € L
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Jog or !..:1l~ ~, rlt (..vnr..s~':"vnee i-r(.dn1U{~.ot:.);'ur) t.:.nt,!;lycoa 1J~ m'ln
fornævnto Cjondo,n doS ,"ten Ud~lfG 101' !ll:!.[;,

, Pil.ta).cbcrctUgc'l er n'lturfl"Ounirlt.(snmvnet rur nol·Je.:l){ UrnVll'll.JOk;'\Hj1;,

I :at:",7 ~~"""."_44- ~ d{)n4//~ 19S/.

.- A r'~ d .:0-

~ /V~e4~"""''''oI&~4

Idet LJn1.u!'frt"':nln~;Sn'iJ\tnct Dlo~tH(\(i,!· oe GCC:!~"zljor f\J)"' lr1~tc'tU:'.<1~
I

I froclningsti1bud, bcotOMm<.: ~ do'~. ln fro<:',1JJlf;cr. vJ.1 Vf4r',) i?,t lY<le p1\ mtr.,

r,l', 3~, 5.f1og 31 al Ulstrup by, Røanæs 30e\f..
Tht g J l. IS tlt LI e"i' bcii:eteåa 1.0t b; a.f li, 1:1((/., (.U

I
, ((cnp:ea' ,ph S hblilag b !!!I !!'lrilen.

llaturf:''- tlninrsnævnot for HoJ.bæk um tLrMokl'Qlh:, Gon .to/1Q 1951 •
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Nat ur fredningsnævne t
for Holbæk Amt.

A rr m e l d e 1'1

Uden stemp8~ og gebyr ~ ~~.
lov nr. 140 af 7/5 19~7~ § 33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •--------,----
. ,/~~, ~

Undertegnede (y'''-;::'~ ~ ir j--7erklær:7/;i~ villig til, som e~:?af m r.nr. ~
af ~~ by, y~n/~ sogn at lade fiOl; _&1 ær:-
dette mtr.nr! frede for at sikre den fri beliggenhed af ~-

~~ k:Lrke.
Arealet beskrives således:

• Fredningen hRr følgende Qmfang:
336 h!idt1:t abe~gGcele ru:ealetm:l.ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigtsødelæggenJe beplantning, ligesom der heller ikke på areale t:
må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættec skure" udsalgsstader, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller l~gncndo skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages æn"d:ringeri den nu be stående til-
stand" der. kan virke skærnmondo eller -hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

hinder for, at den h~dtidige be-
bygge l p~ ejendonw blbeholdes, 11 esom jeg forbe-
holder m ret tll at retage nybygn gel' eller omby

I til lde af nybyg 'nger el10r om jeg illig til
forinden byg ngnarbe Jdol'n p~begyndes at relægge tegni er til god-
kendelse for n urfrednings \~ct, idet baby altid s l have
et sådant ydre, bebyggelse bedst muligt til
og ikko unødigt l'er udsigte til eller ~~~~~•

_F
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Jeg o,' I..'1:g J., <.t (:','~~."·.~,I1<lnft'JJnir.f,st:.: Qtl~l tJnglY"JD pil mlll
(fJrn:r.vn'tc c JCndulJ1 J?,. t.de rt t'f1 '..l :"r.. iGl' .11ltJ

rdtalobc.l.'c·tt~~t,Oi.. l!r fll ....t·..lr:t'rLl~111"1'.U...l.~~Vr.l;ttor Hvl1;l..:,)k t\:llt").rtd:~l~.,"'Gd.s.
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• tll gOdkendelse •

d.24.maJ 195a.

P.u.v •
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1\1..~li l}rlrcdn.1.t1csnmtlu't

for HolbtJl, Amt.

Urj(m t1~<'IIJ)cl og ;tobyr 1. h,t.

107 nr. 140 nf 7/5 1937 533.

.
\

lølc;(:nde o:lLf,tne: {

"'rcHIC'~ n,:'l ikke belJyr:,~Q8 eller lJeplr,ntes med
• ,-.u-- , <t:" I

udsigtccdelU'.c,,:;enoe bcpluntnine, liGe~Jon. dFl' he~l(,l' Jkke på areHlern~ r
ml". unbl'll1cIJ::; ,tran~fOJ'llUtor8tc,tionor, telefon - o,: tclegruflJltl.ster oG ,,:__ .J...
lignsnde el1ur OpBtll'tteD cJ(\:re, urlsalesotll~ r, vcc;r.e tJ.l beboelno oli'

• . • l

opbev"nr< uf r",dslmb('r eller li(;nende skonhudsforstyrrondo genstan,

Dor mli 1. d:t hel" ikke for<:t"g<::5 ændrinl§or i <len nu bc,;tl\ende ti 1- i

Dtu.nå, ddr,knn virke ska~lJ'nende 011e1' hJ.nd"("e~I('e101' udsigt.en til en}
• I

l'i

Fredningen Il,,,r
~e llitlhl u.JebS .~

1'1'(\ kirken.

)

r"mle \lvct'cnslro Gt 71' i"I:0 t11~' ful', 'lt_ dcy<ltt1.dJ.ge be-
bY&i,e "L ul~ hepl" llW::' ,;);~ (; jellu0;Jli!fcn bibl1hoJ ,1('", ~{:~om jeg fOllJC-

holrld· m.!l' J'ct :til at fordnec/nYl-yemlJJC1' ullr;r/ombY{';lIineor. '-,
'/ ,.'

I tilfw}6" Ilt' nyby:;nwy.!r eller ol~byeJling6'·Cl' pi! villF il (
for1ndrn b «nir;,:2.frheJu()!)l( pubC'gyncjlls at :i'0X'C::'1:e;g,/tcgni ",er 'hl go~·. J
kennel ~'" 01 nc.tll'C".rc.;dl)i~:;onrevnct, ~dct bLbj'i3I)()1:,.;1'1 z,:;.t'{d slw'l, have f
c.t 5.5 x t ydrL, : t ~ym~C1Cl'n lJoc1:lt mul1.;;t p'.:::r.<::1' til omgivelEorne

Ot~ ik " llIWUigt Iliudrc.r udGi05tfln ;,p, c] le.' 1'1'0 1(1.1'1:on

........ _-_. /1,
,"T,

-'~~.".,J:!'. - .... ,
•• ............ _' 1.. • ~~
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Y.h ..t~ pB1ltegæld• servitutter og byrder henvise s til e jendommens blad 1

tingbogen.
Jeg er enig i, at ovenstående frednitlgstilbuc1 tinglyses på mim'

fornævnte ejendom dog uden udgift for mig.
Påtalebcxettigct er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskrcds

og ,men19hedarM et •

Idet naturfredn~ngsnævn~t modtage~ og godkender foranstående
frodn~ngstilbud, bestemmes dct~':~f~d~rrgen vil væro at lyse på mtr.

nr. ..5"'<, af ~ bl. *"~~sogn.
_1..J?e~"ho~ede )j.r6~1 er .!Jld~Ognc..~:pt vo~~o~:i.t~ ~~~~

kCn~gOnpa~ll'edes k,Jlltf"gt ptLaltton.\../' ,"

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskrods, den ,!.lI II 19 ;:)-.;z,,
l
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A, II' m e l d e re

.Nil.turfredningsnævnet
r, ~ for Holbæk Amt.

} ,.
Uden stempel ,og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/Q ~~37, § 33.

1-
F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T,.

•
:>

• #. f',-.~ y~~ /.~~'''''Undertegneile ~",," ........,..-.-":>- ..........
erklærer Slg villig til, som ej~r af mtr.nr. :3:! .ry .13
af. 1?'v~... bY,~" sogn at lade e:t=i.e!JLl af
~ette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

:!~;y.'...._" kirke.
M«lalet be.llcl!'!Ioys8 eålslieet

.,,;+
~j'''''''-v.''VV""~,,, ."....- .,.>l,",,) ....,-c.....;;:::~

..~~~4."':"'" ~v--c.. 4 ........._1· y.t--~"'I"'-~: ~;'

ii.~J ,.1..... Vlr!~~-- .--.~ .~' r;.,'lfr:),
Fredningen har følgende omfang:

De hidtil ubebyggede areale rmå ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigtsødelæggenile beplantning, ligesom der heller lkke på areale.~
må anbringes transformatorstationer" telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure" udsalgsstader, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller llgnonde skønhedsforstyrronde genstande.
Dor må i (\C'thl)1(> ikk" forotag('s ændrlneer l den nu bo ~tåcnde tll-
stand, der 1:an -·virke skæl':1mcndceller hindrende for udS1.gten til elle; --; ...
fra klrken.

•e Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige be-
b1ggelse og beplantning p~ ejondommon blbeholdes, ligesom jeg forbe-
holder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger eller ombygninger er jeg villig til
forinden bygnlngsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til god-
kendelse for nat~rfrcdnlngsnævnct, idet bebyggelsen altid skal have

"..et sådant ydre, ilt bebyggolsen bedst muligt passer til omgivelsern~
og ik~c unødigt hindrer udsigten tll eller fra klrken.

: -~/()i9/5j '.'

e .~
I

~, \ , ,.
REG. N R. l? 3 fe, IS-

/o/Y"/9S~



,.,
(

(a

'a Sålamge det p~\cældende areal admlnistre:'es Clf d;:, kirlwligo myn-
\.ighodo~" træffer kirkomlnlsteriet del' cfter indhentet erklæring fra

fredningsnævnet afeøreIso om .1yplacerln~ ai bygninf.0r p~ ll"-'!Ilety;:;J, eJ o::-
jorden'or; tillige om selve b~'gg('planel1 for disfC, Jo::, co. vlclt bygnin-

gerne skall benyttes til driften af præ::;teg€lrdeno jorde"", tll brug .for

præsten eller i det helo tjene ],irkellge forJn1l.~. , ~' ~
~I.h.t. p\nte;;I'l,i sorVltutter o;; byrder flnnV1GOO 011 eJenl 'llll:lenu

bJ.ad i 'til1,.~boi.~on.
Jeg er enig i, at ovonst&en0e frcdningstllbud tlnglyscs på mirr

fornævnte oJendom dog uden udgift for mig,

Påt;:>loberettiget er naturfredning5l1ævnot for l:.lolbæk amtsrådskrcds.---_.~
og menighedsrådet.

~...... ,den /" /ti I~S?
/2 1./ ?',,-,,-/

, ,/t. "......., t'~ --!.-LfiPi// /'::..l:.?-/~LL-,~
I

Idc~ naturfrcdnlngsnævnct modtage~ og godkender foranst~onde

fredningstilbud, bestemmes det, at frednlngon Vl~ v~e at ~yso på mtr.
a. 32 o.. :n af Ulctrup ~y, li1øcncC"' sogn.

.. Det fredede areal er indte~nct på vodlagte kortskitse, af hvil-

ken o~ gonpart bedec herolaet på akten.

Naturfrednwgsnævnet for Holbæ~ amt;;Jr1l.dskreds, den 10/4 1953
/:q'~~'~~.
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l.d!sni"t fHl ae;,l l'.,LonCJl3 2.81(1u CIl1e:ilr l llllle 5-6 or(iene:
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DISPENSATIONER>

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



Kalundborg Kommune  
Plan, Byg og Miljø – Team Plan og Byg 
Holbækvej 141 B,   
4400 Kalundborg. 
 
Att. Svetlana Bargheer 
 
       
       
       

           FN-VSJ-056-2021 
        Den 30. august 2021 
 
 
 
Kalundborg Kommune har med mail af 6. juli 2021 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til 
at etablere 3 nye kviste i forbindelse med en renovering af et hus på matr.nr. 3d Ulstrup By, Røsnæs, 
beliggende Røsnæsvej 327, 4400 Kalundborg. Ejendommen ejes af Laust Ovesen og Louise Yung 
Nielsen. 
 
Kalundborg Kommune har udtalt: 

 
Vedrørende: Ombygning af ejendommen beliggende Røsnæsvej 327, 4400 Kalundborg, byggesag nr. S2021-
20549. 
  
Kalundborg Kommune har d. 3. juni 2021 modtaget ansøgning om byggetilladelse til opførelse af kviste, samt 
øvrige istandsættelsesarbejder på ejendommen Røsnæsvej 327. Se venligst vedhæftede dokumenter. 
  
Ejendommen er omfattet af kirkefredning ved Røsnæs kirke. Se venligst vedhæftet dokument om fredning. 
  
Kalundborg Kommunens bemærkninger til det ansøgte: 
  

Der er tale om 3 buede stråtagskviste, en placeret i tagfladen mod syd/haven og to mindre placeret i 

hver gavl, hvor taget er udført som helvalme. Kvistene opføres som lave taskekviste (lav front/ flunker). 
  
Kvisten mod syd er placeret, hvor der oprindeligt var en stråtagskvist. 
  
Godt at kvistene på valmene er lidt mindre, svarende til tagfladerne. 
  
Det er vurderingen, at kvistene er tilpasset husets stråtag og arkitektur på nænsom vis. 

  
  
Fredningsnævnet bedes oplyse at den ansøgte ombygning af ejendommen kan imødekommes. 
  

Af ansøgningen om byggeri fremgår: 
 

Baggrund:  
Ejendommen Røsnæsvej 327, Ulstrup by, er opført i 1830 som fattighus eller ”hospital” for egnens fattige af 

kommunen. Oprindeligt har bygningen været indrette med fire lejligheder omkring en fælles central skorsten.  
 
I 1969 købte sognepræst Jens Peter Vad det tidligere fattighus i Ulstrup og indrettede det som bolig for sin fami-
lie.  
 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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I dag har bygningen stået forladt i ca. 12 år. I denne periode har særligt bygningens stråtag været i forfald. Taget 
er forsøgt overdækket og sikret af flere omgange, men overdækningerne af det høje tag har ikke holdt for blæ-
sten på den udsatte beliggenhed tæt ved Kalundborg fjord. Utætheder i bygningens tag har forvoldt omfattende 
vand- og svampeskader indvendigt.  
 
I december 2020 er hele husets tag overdækket og i starten af 2021 er handlen mellem familien Vad og Louise 
Yung Nielsen og Laust Ovesen afsluttet.  
 
Nærværende ansøgning er udfærdiget af restaureringsarkitekt Laust Ovesen med henblik på istandsættelse af 
bygningen.  
 
Planlagt arbejde:  
Nye kviste, der udvider etagearealet (kræver byggetilladelse)  

I forbindelse med udskiftning af bygningens stråtag og istandsættelse af bygningen efter vandskade ønskes der 
udført tre nye stråtækte kvist på facader mod hhv. øst, syd og vest. Eksisterende udtjente Veluxvinduer samt 
ovenlys ved skorsten på facade mod syd fjernes 
 
Kvist på facade mod syd udføres i mål: 1750 x 875 mm.  
Kviste mod øst og vest udføres i mål: 1260 x 760 mm.  
Nye kviste udføres som redningsåbninger.  
 
Øvrige arbejder og istandsættelsesarbejder (kræver ikke byggetilladelse):  
Istandsættelsen af bygningen omfatter i øvrigt følgende arbejde, som ikke kræver byggetilladelser:  
• Istandsættelse af skorsten  
• Udskifte udtjent stråtag  
• Fjerne tre veluxvinduer og et ovenlys ved skorsten i tagflade mod syd  
• Udskifte ovenlys i tagflade mod nord  
• Reparere vandskadet tagkonstruktion i nødvendigt omfang.  
• Udskifte vandskadede indvendige beklædninger i tagrum i nødvendigt omfang.  
• Udskifte vandskadede gulve og gulvopbygninger i tagrum og stueetage i nødvendigt omfang.  
• Nedlægge oliefyr og etablering af varmepumpe (luft-luft) og el-vandvarmer  

Byggeret helhedsvurdering  
Afstand til skel:  
Der er 3,82 m til skel mod nabo mod øst. Ny kvist holder sig inden for det skrå højdegrænseplan. Se tegning 
MAP 4.00 Facade mod Syd Fremtidige forhold Røsnæsvej 327  
 
Grundareal:  
Grundareal: 800 m2  
Areal af beboelse:  
Stueetage: 120 m2  
Tagetage: (76 + nye kviste 2 m2) 78 m2  
Areal af udhuse:  
Garage: 15 m2  
Udhus: 30 m2  
I alt: 243 m2  
Bebyggelsesprocenten:  
(243-50) x 100 /800: 24,125%  
 
Bebyggelsesprocenten overstiger ikke de i Lokalplan nr. 3.1-1, for delområde 3.1b1 (landsbyområdet), fastlagte 
25%.  
 
Brand- og konstruktionsklasse:  
Dette punkt er ikke relevant. 
 
Ejendommen er et fritliggende enfamiliehus, anvendelseskategori 4, med udnyttet tagetage. Der anvendes kun 
præaccepterede løsninger.  
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Jf. BR 18, Eksempelsamling om ombygninger og andre forandringer - For etageboligbyggeri samt enfamilie-
huse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse  
 
3.1 Tabel 3: Eksempler på ombygninger og andre forandringer i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og som-
merhuse der kræver byggetilladelse gælder det for udførelse af ”Ny kvist, der udvider etagearealet”:  

 Skal ikke indplaceres i konstruktionsklasse  
 Skal ikke indplaceres i brandklasse  
 Certificeret statiker skal ikke tilknyttes  
 Certificeret brandrådgiver skal ikke tilknyttes  

Indsatstaktisk traditionelt  
Byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.  
 
Erklæring om tekniske forhold  
Projektet er omfattet af følgende tekniske kapitler i BR18:  
Kapitel 5 Brand (§ 82 - § 158) (§ 98 Redningsåbninger)  
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328) (§ 326-327 varmepumper)  
 
Dispensation fra bygningsreglementet  
Det ansøgte kræver ikke dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser.  
 
Byggeskadeforsikring, tilbud  
Projektet etablerer ikke en eller flere nye boliger.  
 
Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er)  
Der søges om dispensation fra lokalplan og tilladelse til bygningsændringer indenfor deklaration om kirkefred-
ning til etablering tre nye kvist som vist på tegningsbilag.  
 
Kviste udføres som traditionelle tækkede kviste.  
 
Deklaration:  
Af deklaration fra 1971 fremgår at:  
”Bygning ikke må ændres ved tilbygning eller omfattende forandringer i facade og tag, herunder ændring af 

vinduer- og dørformater, disses placering, antal og udformning. Dog kan bygningers farveholdning samt vin-

dues- og dørantal indbyrdes ændres med byrådets godkendelse.” se Bilag 2 Deklaration fra 1971  
 
Lokalplan 3.1-1 
Af lokalplan 3.1-1 for Ulstrup by fremgår af § 3.1.7, ”Bebyggelsens ydre fremtræden” at:  
 
”På matrikel nr. 3d må ikke foretages ændring af udvendige bygningssider uden byrådets tilladelse”  
 
Værdifuldt kulturmiljø:  
Af udpegningen som værdifuldt kulturmiljø fremgår at de bærende elementer bl.a. er den tætte bebyggelse, som 
følger terrænet omkring kirken og det slyngede vejforløb. Udpegningen beskriver, at det kan påvirke kulturmil-
jøets integritet og oplevelsesværdi negativt, hvis der udføres om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der 
ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse.  
 
Vedr. deklaration af 1971:  
Servitutten af 1971 om at bygningens facader ikke må ændres er tinglyst umiddelbart efter ombygningen i 1969-
1971, på trods af at ombygning netop omfattede en del ændringer af facaden.  
 
I betinget skøde stk. 2 af juni 1969 fremgår at en deklaration/ servitut netop skulle sikre bygningens særegne 
byggestil.  
”Såfremt fredning ikke kan lade sig gøre, skal køber lade tinglyse en deklaration på ejendommene, af hvilken det 

følger, at bygningens ydre ikke må ændres, således at dets særegne bygningsstil ændres, køberen skal dog være 

berettiget til at foretage nødvendige foranstaltninger til bygningens vedligeholdelse.” 
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Rekonstruktion af facaden mod syd 1830-1950’erne. Dobbelt havedør i midterste fag med tagskægkvist over. Enkeltdøre til tørverum ved 
gavle i yderste fag 
 
 

 
Røsnæsvej 327, set fra sydvest 1951 – før ombygning i 1970. Tag og facader formodes at være nogenlunde som ved opførelsen. Facaden mod 

syd har en dobbeltfløjet havedør med glasfyldning i det midterste fag og enkeltdøre i hver af de to yderste fag. Over det midterste fag ses en 
tagskægskvist. Skorstenen har ”normal” størrelse og er afslutte for oven med en udkragende gesims. 

 
Tinglyste servitutter  
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Se punktet Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) hvor der søges dispensation ift. tinglyst 
deklaration af 1971.  
 
BBR-oplysninger vedrørende byggearbejde for enfamiliehuse  
 
Oplysninger til BBR.  
Areal af tagetage: 
Areal af tagetage øges som følge af etablering af nye kvist med 2 m2 fra 76 m2 til 78 m2  
 
Energioplysninger:  
Varmeinstallation ændres til varmepumpe og el-vandvarmer. 
 

 
Situationsplan 
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Tværsnit fremtidige forhold 
 

 
Facade mod syd – fremtidige forhold 
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Facade mod vest – fremtidige forhold 
 

 
Facade mod nord – fremtidige forhold 
 



8 
 

 
Facade mod øst – fremtidige forhold  
 

 

Dansk Ornitologisk Forening, Kalundborg, har i mail af 19. juli 2021 meddelt, at foreningen ingen 
indvendinger har til byggeriet. 
 
Formand for Menighedsrådet ved Røsnæs Kirke, Yvonne B. Hansen, har i mail af 23. juli 2021 med-
delt, at menighedsrådet ikke mener, at det er til gene for andre beboere nær ejendommen, samt at det 
vil være en forskønnelse og forbedring af området og ejendommen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, har i mail af 23. juli 2021 meddelt: 
 

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdeling takker for det fremsendte materiale og muligheden for at 
komme med bemærkninger til det ansøgte. 
  
DN finder det prisværdigt, at ansøger ønsker at redde bygningen fra total forfald ved en omfattende renovering, 
der også omfatter udskiftning af tagfladen til et smukt, æstetisk stråtag, hvilket kun kan højne bygningens visu-
elle udtryk. 
  
DN undrer sig dog over, at det eksisterende tagvindue mod nord ”kun” udskiftes med et nyt tilsvarende i stedet 

for, at blive erstattet af en kvist/kvistvindue lig udskiftningen af tagvinduerne mod syd, øst og vest. 
DN ser umiddelbart ingen årsag til at tagvinduet mod nord ikke kan udskiftes til en mindre kvist, således at der 
opnås en ensartet helhed af alle tagflader - alternativt sløjfe ovenlysvinduet. 
Der kan dog være forhold, der ikke kan udledes af det tilsendte materiale, som umuliggør dette. DN deltager der-
for gerne i en besigtigelse af forholdene. 
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Røsnæsvej 327 er vist med gult omrids. Fredede områder er vist med blå skravering. Ortfoto 2020. 
 
Ejendommen er omfattet af en kirkefredning tinglyst 1. november 1951 med følgende bestemmelser. 
 

Fredningen har følgende omfang: 
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der 
heller ikke på arealet må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmater og lign. 
eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lig-
nende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele taget ikke foretages ændringer i den 
nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.  

 
Nævnets afgørelse: 
 
At opføre 3 nye kviste på huset på Røsnæsvej 327 i Ulstrup vil ikke være i strid med fredningsbe-
stemmelserne, da de ansøgte kviste ikke virker skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra 
kirken. 
 
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en dispen-
sation.  
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Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dis-
pensation til at opføre 3 nye kviste som beskrevet i ansøgningen. 
 
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede med-
lem, Rolf Dejløw, samt det af Kalundborg Kommune udpegede medlem, Mads Olsen. 
 
 

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 kla-
genævnets 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 of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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 afgø-
relse 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 for-
handlinger 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 ud-
nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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