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REG. NR . ./IY6
A f s k r i f t ..

Undertegnede sogneråd for 0rsted-Dåstrup sogne bestemmer h~rved,
at der pålægges ejendommen matr.nr. l-a af Dåstrup by og sogn (degneem-
bedet) følgende servitut:

Udover den nuværende bebyggelse må ingensinde på grunden opføres
bygninger af nogen som helst art, herunder skure, boder, transformator-
stationer, masterfeller lignende.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Ørsted-Dåstrup sogne og
fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m. v.

t> .. } Ørsted-nåstrup sogneråd, Viby Sj~t den 7/12 1951.

• D e k l a r a t i o n.

:P .. s. v.
Ole Sørensen"

----------000---------
Afskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSraLDE AMTsRlnSKREDS M.. V., den oly /7 19J~ ..
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REG. NR. ~;'?~
A t .. k l'1 t t.

D alt l &» .. t. 1 e Bt

Undertegnede gaardejer Hans fobias Ols .. , Daastrup, bestemm ••
herved, at del' paalæggee ej endommen matr. nr. I .... , 9... OS 1eb at Daa'"

st~up b7 og 80ga tølgende sel'vitut.

Iaa.. tor en afstand at 100 meter fra muren omkring Daa.trup
ki~kegaard maa ingml!linde paa matr. nr. 9-. oS 1*1:>Daastrup syd tor
kirkegaarde1'1 toretages bebyggelse at nogen som hel st &t'tt e119l' b...-

plantnins, del' kan virke hindrende to. udsigten mod kirkegaardea.
Udover den nu eksisterende bebyggelse paa mat:r. nr. 5øa Daa.trup

vest toJ!t kirkegaaJ!tden maa denne graund ikke bebygges, dog med forb ....
bold at omplaoering at den nu~rende bebyggelse, i hvilket tiltælde
ejerEJn f01"nandler med fx-edningsnævnet desangaaende.

Paataleberettiget el' menighedsraadet fol' ørsted8Daastrup sogne
og fredningsnævnet to. Roskilde amtsraadskreds m. v.

D a a 8 t r u p, dea 7·12.~51.
Hans Ole ...

Afskrittens rigtighed bekl'ætte••
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A t s k z- i t t.

D I k 1 a r a t 1 Q n.

Un4et-tegnede enketz-u Oline OlseJlt Daastz-up, best •• mez-hez-ved, a'i

de1" paalæggee ej endommm matz-.nz-. 1--c1 og 9øb at Daastz-up by og sop

t ølgende sez-v1tut 2

Ind •• toz- en atstan4 at 18 m.te1" tZ-& muren omkz-1ngDaastpup ki1"-

kegaaz-d mal 1nsensinde paa grundeII. optøt-es bygningel' at nogen Sall

helst ar" harundez- boder, skuz-e, tz-ansfQpmato~statione1", master e1-

1el" lignende.

Pa,atalebepett1get el" men1ghedsra!!Ldet foz- Øt-sted....oaastl'up sogne

og t1"edningsnævnet toz- Roskilde amtst-aadskz-eds m. v.

D & • s t z- u P, clen 21 • 1 El 1952.

Oline Ols ••

Atskl'ittens l'igtighed bekræftes.

!'
~7REDNINGSNMVNET FOR ROSKILDE AMTSRAADSKREDS M.V.,den
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A t s k r. 1 f t.
REG. NR. /~'7b

Deklaxaat10la

Undexategnade graver Jens Peter Sørensen, Dasstrup, bestemmer
herved, at dex-paalægge. ejendo mm en matx-. nxa. 9-. at Daastrup by og
sog11følgende servl tut"

Pl.. grunden maa aldr1C, udover et 1- eller 2"et.ages beboelses,hu8,
opfØres b~ninger at nogen som helst ar', hex-under skure, boder,
transtorma'orstatlonar, master eller" lignende.

Paataleberettlget er menighedsraadet tor Ørsted~Daastrup sogne
Og tredningsnævnet tor Roskilde amtsxaaadskreds m. v.

D a a 8 t l' U P, deD '1 tot 12 • 1951-
Jens Peter &ørens ...

Graver.
~---800o..-....---..,

Afskriftens rigtighed bekræftes.

"REDNINGSNÆVNi1l FOB ROSKILDE ,AJrlSBAADSKRBDS M.,;f .. , dø
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Undertegnede sogneråd for Ørsted-Dåstrup sogne bestammer herved,
der pålægges det på medfølgende kort med rødt indtegnede umatrikulere-
areal. (parkeringsplads og brara.dam)nordvest for Dåstrup kirkegård

følgende servituta
På det pågældende areal må ingensinde opføres bygninger at nogen

som helst art, herunder skuret bodert transformatorstationer, master
eller lignende ..

Påtaleret har menighedsrådet for Ørsted~Dåstrup sogne og fred-
ning.nævnet for Roskilde arntsrådskreds m. v.,.

r/

0rstedwDåstrup sogneråd, Viby Sj., den 7/12 1951.
P. S. V.

Ole Sørensen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

\ '

:\, ll'REDNINGSNÆVNETFOR ROSKILDE AMTSRåDSKREDS M ..V., den oty/7 19S-l,.
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forhaA411ngsbogen for tredn1ngsaæyne~ for Roskl1de aa1lsrA4stredl a.y.

lr 19'4 48n /7/9
ar. './19'1.

bley t

Predn1ng at u.atrikuleret la4e~or4Iar.a1 '
(parkerinseplads og 'br8l144..) .,e4DI.lIru,
kirkl

ateaat d114en4e
keneleløe.

l
-'I'-I,

,,4 DAstrup kirke er b,ligaeBde e' uaairlkulere' .a4e~.I'd..
areal, 4er 8I1'fende,ao. P arkerlnlspla4., hvorh •• 4er pi .Iale. '.-
4e. ea.'br8l1d4... "reale' .r ellnaa.e' aod aord at 'b,.eaea, .e' "e,'
at •• tr.ar. '-a Ol 9-4, a04 .,4 at .dr.nr. 9-4 .1 ,... II ••4 .,' at
.. 'b'.ar. 9-0, 11, kirk.pr4aaunn 'i Jla~r.ar. l-a. alll af ø.ltn,
'b, Ol eOiA, 8åle4e8 eoJlJi'ett' areal er 1DCl' ... e' JA "1&Uulfte'. kop1

at •• 'rlkUlakor',' ud r.d'.
I forbindelee .e4 4ea alaladellie tre4nla& II O8I1.,el••r..

.,e4 'e 4anak' laads),klrker er 4er at trednlal.Da.,a.' re~l' 1'11"--

.u ••h"ednlD.B at 4e' øva'e areal. der 1kke er aa'rtn.l.n', Ol lO.

antase, at tl1~re Ørsted-Då.trup 101Der&4, for clerye. at h18~', a'
'er pA areale' opf.r., 'bliD1øaer, IInn, 'boaer, 'ranefom.toJ"'"
tloner. anbrlase. 1,-- eller 'elefoaaseter eller 1lyr1.t nOlet. 4er
kea Y1rtl 81aB_eBd. ter k1rkla eller Jd.rklprae ••

DIn 1/12 1951 bar OYORnævnte 101a..rllua4.rlkre.,.' 'eklar ..
tlon oa, _, areale' tre4e., 'S dea 26/' 19'2 hal' Roekildo ..,.d"
aodkenat lean. 4.klarat108, 80a ialdlertid er afvist tra 'lAI)Ole. •

°tla udstedere. aaYAer tlnll,e' adk•••t.
For at alkro fre4Blaa .,ed tlns11aniac har trelnlAS'Dayn.'

r'~Bt daADa 881 0i har 'ea 11/8 195. atheld~ ..4& ye' Dlltra, kirke,
hvor'11 indtaldelil er .kot v.4 bekendt,.r.løo t a'_t.t140." .....
kl1de Daa-1d, Roakll4. fidende 0li Roeld.lde 50olalAe ..ua' .e. 14/8

19'.. hvorhoa præst.. i ør.'e., 80'Derl'., " a•• ki1a. ..'arII e~

\,



.æret11t und.rret'_' oa ••det_
Kod tredn1As.n Ir ikte tre.sat lade1,.ls ••
D, DAltn, kirke ••4 A8II'a.øt.e.slT.ls.r "JUl" at -41ln .t

oazld' at d'A 1 10T O. naturtre4Dlaa at 1/S 19" , 1 1 _'l1ad.1 •••
oab_l.d. &1". cla 4e 'Trl,e kirken ara••' liggent. ueale. i •• eat-
li,., ,ral .r tret., Ted triT1l1", GTerea.ko •• '.r •• 4 lo4••~erDl. o.
4a tr.4a1qea at te' toruvllte anal .0. et 1., 1 tl'.4nll1l1at k1I'ke••
0.81Tel'll' .klDA.' at ..~. at "•• Iatil, _et,dalnl tor .lkrt.. at ki.-
k... o, klrkeslrdea. aa.8reDd. ..akk •• ell8SeAbe4 i lan41),'llle4 •••
Til a" tornaTete uaa'rlkulel'14e 1a4.~ord.arla1, der BA.e.de....
parkerlq.plad •• og hvorp' tindee en brudd ... i henholcl til fGru ....
te 10T. 'I 1 Ol l' .~. at trlae.om foraat.rt.

Unter ..... '1' cl.r,ings. erstatningøpA.tand. tr•••a'.
Pl'al.b.rltti", .r a.ai8h.dl~4e' ter 0re,.t-Dl.trap 10'"

Gg Irlluns_nævn.' tor RoBkilde _tsrAdekre4. a ....
thi ) •• , ••••••

D.. torAmT.'e eg beskre ••• uaatrlkullre4. ga41~or4.ar.&1 ••a
D,.tra~ kirk. '-r trl4e., .llet.. .t der ikt. pA te", .. .pfl.e.
b'IDi.,.r. skur., bo4'1', trallstoraatol'øtatioll'l',11er 11....4., la
heller &A)rillse.'elefoa- eller l,..alter eller '.lrho"e«l' .14 4e'tl
toretas.. 1l0S". at bvad art nævll'.taa, der kan Tirke 8~ .. d. fol'
~irt••• 11.1'klrke.ard •••

PAtaleber.ttiset er meaiihedarlde' ter Ørsted-DA.tra, '01.'
og tre4nlDiBDæVaet tor Roakilde amtsråd.kred. a. Y.

1868 Sohmldt. I.Martin lena.a. I.J.l.oo) ••••

"t.

lREDIIIGSNÆV1fEl' FOR ROSKILDE AI4~SRlDSKREDS II. V., bil /7/9 lIJY.-
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. Matr. nr. Sa~. ,

-' rst~p By o~ Sogn

tf ..

24 HAJ 1974*01202G

.Arunel.der: . ,,;
Thorsen, Krarup, Klffisøe,
og Skotner
Himmelev Bygade 68
4000 Roskilde

Påtegning på deklaration lyst 18.3.19Sa
(nr. 1877)

\Den i deklaration indeholdte bestemmelse:
"Inden for en afstand af 100 meter fra muren omkring Dåstrup

kirkegård må ingensinde på matr. nr. 9a og Ib Dåstrup syd for kirke-
gården foretages bebyggelse af nogen som helst art eller beplantning,
der kan virke hindrende for udsigten mod kirkegården.1I

Ændres til:
"På den del af matr. nr. Sa, der på vedhæftede rids er angi-

vet med grøn skygge, må der ikke opføres nogen form for bebyggelse,
og der må indenfor samme område ikke forefindes beplantning, der kan
virke hindrende for udsigten mod kirkegården."

Med hensyn til servitutter og pantehæftelser henvises til ejen- j..dommens blad i tingbogen.
Dåstrup, den ••••••••••••••••••••••

•
Freiningsnævnet for Roskilde Amt den ~94.,-~?~

p-/~~~
I.G.r&JGESE

Dåstrup menighedsråd d. 12 marts 1nnJt.---

~~~æu<_~_~e-.
~d1l~/4h~

I.,

• ,
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den 2 4 MAJ 1974
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Civildommeren i Roskit~6
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'~7"'6tYn~~'~ ~

L [)f:-::~'"'''' ~
ti, i.

:

ee

•
'..

. ,, .1.

'Ii!I'TZ=; ..



01846.00

•
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01846.00

Dispensationer i perioden: 28-08-2001 - 19-04-2005

•



'o" REG.NR.•
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 566S 10 68
Fax 56 6S 64 96
FS 2212001
Den 28. august 2001

Ramsø Kommune
Teknisk Forvaltning
Vibygårdsvej 50, Gl. Viby
Postboks 43
4130 Viby Sj. GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 5 bI Dåstrup by, Dåstrup
beliggende Katrinevej 4, Dåstrup, Viby Sj.
Ramsø kommunes j.nr.: 2001.039
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-262-2-01 - 8.1/080501

I skrivelse af 2. marts 2001 har arkitekt Henning
Rasmussen på ejernes vegne ansøgt kommunen om til-
ladelse til opførelse af en vinkeltilbygning .

• Det fremgår af ansøgningen og de indsendte tegnin-
ger, at det byggeri, der ønskes tilladelse til, er
en tilbygning på 37,3 m2 til den eksisterende be-
byggelse, som er på 151 m2•

Da ejendommen er omfattet af deklaration, tinglyst
den 19. november 1973, ifølge hvilken frednings-
nævnet og menighedsrådet er påtaleberettiget, har
De videresendt ansøgningen hertil.

Ifølge deklarationen, der i forbindelse med udstyk-
ning er pålagt samtlige frastykkede parceller, skal

et bygningstegninger godkendes af fredningsnævnet for-
inden byggeri påbegyndes. Beboelsesbygninger skal
opføres som enlængede bygninger - altså ikke som

(.



vinkelbygninger eller forskudte længer - idet hu-
sets længderetning skal være parallel med øst
eller vestskellet for at sikre udsigten mod Dåstrup
Kirkegård. Beplantningen på ejendommen skal holdes
således, at kun få og enkeltstående træer oversti-
ger den tilladte bygningshøjde. på det grønne fæl-
lesareal, der støder op til ejendommen, skal be-
plantningen vedligeholdes således, at den frie ud-
sigt mod kirken og kirkegården ikke hindres.

e Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen. Menig-
hedsrådet har godkendt byggeriet af vinkelbygnin-
gen. Efter det ved besigtigelsen konstaterede er
det fredningsnævnet s opfattelse, at det påtænkte
byggeri ikke vil medføre en yderligere indskrænk-
ning af udsigten til kirken og kirkegården. Nævnet
meddeler herefter den ønskede dispensation.

Ifølge deklarationen kan fredningsnævnet og menig-
hedsrådet dispensere fra eller ophæve servitutbe-
stemmelserne.

Nævnet finder ikke, at der er grundlag for at imø-
dekomme et ønske fra kommunen om en generel dis-
pensation for bebyggelsen på de frastykkede par-
celler.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Med venlig hilsen

Side 2/3



Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kø-
benhavn 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Ram-tt sø v/Ole Hindsbo, Truelstrupvejen 7, 4130 Viby Sj.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070
Kirke Hyllinge.
Henning Storm, Dyssegårdsvej 28, 4621 Gadstrup.
Lone og Ole Larsen, Katrinevej 4, Dåstrup, 4130 Vi-
by Sj.
Arkitekt Henning Rasmussen, Søndertoften 3, Osted,
4000 Roskilde.
Dåstrup Menighedsråd, v/formand Hanne Seybold,
Bleghavevej 4, 4130 Viby Sj.

Side 3/3



, RE&.Ni / er 'Ib. ()y
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

\'

Menighedsrådet for Kvanløse Kirke
v/fonmmd Birgit ÅmaJlli Nielsen
Grevinge Kanalvej 27
Gundestmp
4571 Grevinge

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsei1

'l: <: 'n'lC: Gif"jr,rr
,'1\ I ij\~[" ,1,M!J ~

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, den
6. august 2004, har menighedsrådet ansøgt om nævnets tilladelse til anlæg
af en materialeplads ved Kvanløse Kirke, på ejendommen matr.nr. 2 a Kvan-
løse by, Kvanløse, beliggende Ringstedvej 179.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Den omhandlede del af ejendommen ligger umiddelbart øst for kirkegår-
den.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst, tinglyst den 12. august
1952, for at sikre den fri beliggenhed af Kvanløse Kirke.

Ifølge overenskomsten må de hidtil ubebyggede arealer ikke bebygges eller
beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på
arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og telegraf master 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.

En materialeplads i forbindelse med en kirkegård er blevet nødvendig og
amtet anser den ønskede placering af materialepladsen for hensigtsmæssig
og ikke dominerende eller skæmmende for udsigten til eller fra kirken.

Amtet finder herefter intet at bemærke til anlæg afmaterialepladsen som an-
søgt, der ikke anses for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne el-
ler i stird med fredningen s formål."

Nævnets afgørelse:

Anlæg af en materialeplads til brug for kirkegårdens aktiviteter findes ikke i
strid med formålet med fredningsoverenskomsten tinglyst den 12. august
1952. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,

.20,;)\ ~ )V\\\.t -~:n 1 /} D~

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F57/04
Deres J.nr.

Den 30. august 2004
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anlæg af pladsen i overensstemmelse med det tilsendte projektforslag 3 af
23. juni 2004.

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. 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, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberenigede. 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.

Del 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 heJt-"d~~elvis medho

(/~f~,-
Finn Larsen

Kopi af kendelsen sendes til:
Jernløse kommune, GI. Skovvej 158, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskriftens rigt~1I :t~~b/ekræftes:
Dommeren~i ~~en ' ~ O AUG. 2004

'" ~~~ anton~
oass. .-

http://www.nkn.dk
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerlmntoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 67/2004
Den 29. september 2004

Ramsø kommune
Teknisk Forvaltning
Vibygårdsvej 50, Gl. Viby
4130 Viby Sj.

(G~Jr:=-:!I\II r,~~»0 :1 P' /J ',,_.J (-",-,li '\ lJ I;'-=-~,J li

'l;'~~~][r~( ~!(U'~:(~)f{,~U~~)j

Ejendom: Matr. nr. 5 a Dåstrup by, Dåstrup
Byvejen 17, Dåstrup, 4130 Viby Sj.
Ramsø kommunes j.nr.: 2004.157
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-263-1-04 - 22.1/020704

I skrivelse af 29. juni 2004 har De videresendt en
ansøgning fra ejeren af den ovennævnte ejendom om
tilladelse til renovering/ombygning af enfamiliehus
samt en mindre udvidelse af boligen med ca. 29 m2 •

Ejendommen er omfattet af en den 18. marts 1952
tinglyst deklaration, hvorefter der ud over den ek-
sisterende bebyggelse vest for kirkegården ikke må
ske bebyggelse, "dog med forbehold af placering af
den nuværende bebyggelse, i hvilket tilfælde ejeren
forhandler med Fredningsnævnet desangående".

Deklarationen har til formål at sikre indsynet til
og udsynet fra kirken og kirkegården.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
har en sådan størrelse og karakter, at det ikke er
l strid med fredningens formål. Fredningsnævnet

af naturbeskyttelseslovenstillader derfor t' medfør
Sknv- ()g" N :::Itu:r~r~~resen
J.nr. ,;N ~Uul -J .2/1/ ~.,- 000 (
Akt. nr. ? tr .au.



§ 50, stk. l, at det påtænkte byggeri/arbejde gen-
nemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 __uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

• Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ik-

ke 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-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
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bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder/ hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66/
stk. 2).

Med venlig hilsen

--.Æ ~fC~. ( ..A. LJu g rom
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
.Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56651068
Fax 56 65 64 96
FS 26/2005
Den 19. april 2005

Arkitekt
Keld Wohlert
Solrød Strandvej 42 A
2680 Solrød Strand .

• Ejendom: Matr. nr. l g Dåstrup by, Dåstrup
beliggende Dåstrup Kirkevej 2, Viby Sj.
Ramsø kommunes j.nr.: 2005-016
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-263-1-05 - 22.1/280205

I skrivelse af 14. januar 2005 har De ansøgt Ramsø
kommune om tilladelse til opførelse af en tilbyg-
ning på 30 m2 til eksisterende graverbygning/kontor
på ovennævnte ejendom.

• Da ejendommen er omfattet af en den 29. marts 1952
tinglyst fredningsdeklaration, har kommunen videre-
sendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at sikre indsigten til og ud-
synet fra Dåstrup kirke. Udover den nuværende be-
byggelse må der ingensinde på grunden opføres byg-
ninger af nogen art, herunder skure, boder, trans-
formerstationer, master eller lignende.

02col~)(J \ J ~ -;::):x:> J
JO?J

Det er oplyst, at tilbygningen kun indeholder nød-
vendige faciliteter for de ansatte, at den harmone-
rer med den øvrige bebyggelse og at placeringen ik-
ke vil hindre eller skæmme indsynet til kirken.



Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfat-
telse, at det ansøgte ikke er i strid med frednin-
gens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at det
påtænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

• Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. 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 helt eller del-

vis medhold i Deres klage.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen
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