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Navn: Viby kirke Reg.nr.: 439-09
'2. ';20.00

•
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Kerteminde
Viby by
Viby

o, 100
!

1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato Bemærkninger

11a 29/10-1956 1/11-1956 Del af la.
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgØrelse om nyp1aceringe af bygninger m.m ..

~ 29/10-1956 9/3-1957 Hele ~.

3a 31/8-1956 1/9-1956 Del af 3~.

2~ 31/8-1956 26/9-1956 Hele 2~.



Bestil1in28.
rormular

D

REG. NR. -tJ~fJ

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2 c, Viby
by-og sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

SQgn.

Akt: Skab 111'.
(udJ'yld ..• , dO/lUl1.,,,,,., •• oQ

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor aldan1 findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
NaturfrednJngsn~vnet

for
Odense Amlsraadskrel1l

Stempel: kr. øre.

F r e d n i n g a b e s t e m ID e l s e r

Som led i fredningsmyndi$hedernes bestræbelser for at sikre
Viby kirkes omgive~ser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede menighedsråd og
ogneråd i Viby sogn,

-men
indgået på uden vederlag at pålægge lDli.D< ejendoml matr. nr. 2,2"
Viby by og sogn, skyl dsat for hartkorn

l alb., ~~~, dero tdr. O skp. O fdk ..
ifølec tingbogen tilhøler kirkes8nger- og skolelærerembedet, føl-

I gende bpsteu,melser: På e j end ammen
må der ikke bygges eller plantes, ~dlertidigt eller stedsevaren-,

I de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller
må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættG~
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande o

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.
3 ~.

menighedsråd eller sogneråd
Ovennævnte bestemmeJser kan uden udgift for ~~tinglyses

Jen6en & Kjeld!'>kov, A/S, I<obenhavD.

•



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Viby sogn.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

Vjby sogneråd , den 25'november 1964.
P. 11ytteballe. På menighedsrådets

vegne:
ri. Rørbæk Madsen.

Tiltrædes af undertegnede kammerherre, hofjægermester NielsØ(. luel.
ilVerringe, den 25'november 1954.

No Iuel.
Overensstemmende med det på mødet den 25'april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemme~eer,der bedes ~st
som byrde på matr. nr. 2~.

('

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,
den 29 'okt o be r 19 5 (; .

ltingberg.
IBJ.

Det ti1tlædes, bt nærværende fredningsdeklaration
(fredningstilbud) tinglyses som selvitutstiftende på matr.
nr. 2 ~, Viby by og sogn.

Kirkeministeriet, den 19'september 19~6.
Kirkeministeriet P. M. V.

B. B.

:11. G. Pedersen
eksps.

Viby 80gneråds foranst~ewje bes1utnin~ af 25.november 1954godkendes herved.
Fyns cltiftamt, den

'l'inG1ysti l\.ertemindekøbotnd m. v.

S.marts 1957.
1).A. V.
l-'. '.K.n ae.den9.mart~) 1957.

Æ7'Afskl'iftens ri~ti,..:;hed/bek:y-æfte~ ~.
/'" I' /'" ", .. ,-.. ~-.. /
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•
REG. NR . .t J~c

Ni'lturirer11 ",-r ( 'J'I'.
tOt

Matr. nr. Anmelder:
1~,Viby by OU eoen.

• F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e

Undertegnede menighedsråd for
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeminJsteriets god-
kendelse, at der pålægges ejendommen matr. nr. 1 &, Viby by og ~oun,

skyldsat for hartkorn 2tdr. 5skp. ,j'dk.
1 alb., følgende frednin0sbestemmelser:

..~ '1 den pu vodlwi'tede !'!t18 med l'Øu bræmme etgl"8!JIUIGde ",tt1 et
ElJt:.:ncoll'.l'OOn

•

udov~::l.'Jen nuværende bebYl'!o$el~eoS beplaat.nJ.Dg
må der ikke/bygges eller plantes, midlertidi~t eller stedse-
varende, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende, der må ej heller opstil-
les skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

I
I

-I

Så længe det til præsteembedet hørende nævnte jordtillig-
gende administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirke··
ministeriet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævne~
som hidt 11 afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårds···
jorden. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse



•

•

•

•
nistreres af de kirkelige myndigheder.

om nyplacering af bygninger, ombygninger og tilbygninger på den
til præsteembedet hørende have med gSrdsplads samt den del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
nærhed af præstegårdens bygninger~ så længe disse arealer ~dmi-

~t.AJr~AIlJ5Aiq.xti~liAktl~~~~~xjx~ixx~~f1flkf.2f..<W'&
Den originale kortkalke opbevares i tinglysn1ngsakten for matr.
nr.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med, at ovennævnte frednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påt~leret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal sælges .•
tillige for menighedsrådet.

~i.&x.-&:l,erp.E:tE&<iq&Be

iWtim~
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-

mens blad i tingbogen.

denViby

tormond.

Overensstemmende med vedtagelse på møde den 25.aprtl 1951
1951 modtager og godl~endcr naturfredl1ingell1æVn8~f ....r (I(lc;~se:liilv';~

rådskreds foranstående fredningsbester~~elser, der bedes lyst som
byrde på matr. nr. la.

Naturfredningsnæv-net for Odense amtsrådskredsp

den 29.oktober 19'6.
Rll18b.... IBl.

Det t11'rlldea, at DIIW.l'ende tredn1Dgec1etclarftt1oa (tndJUDgotl1bu4)tl~-
lYG.a SOJa ceJ.'Vltl1tatlt'tend.e pl IlI8tr. nr. l 1., Vtb)' by 0" sop.

1t1Nem1n1aterlet, den 19.sept.eoiber 1956. .
: • r".V.K.8.

~. G. Pedersen, eksp.
T1ngly~t 1 Kerteminde d~ l.november 1956.--
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REG. NR • ..l J ~ø

l1atr& nr.
AfSltI'ltt.

Anmelder:
Naturfredningsnævnet

fL1r
OdOW.h)l-.mlsraa~kreds

3 a. Vlb~ by og sogn.

,
Iel !

I
I
I

F R E D N I N G S B E S T E M M E L S E R

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Vlb~ kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre
x)

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede tru Anna Mardrethe
Mathias.
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 'A'
V1b~ b~ og sogn, skyldsat for hartkorn

". tdr. 2skp. OfdkOi' alb., følgende bestemmelser:
Pl den på vedhæftede rids med rød bræmme at8~8.4.4el

at e~endo ...
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hind~es. Ej heller må

der foretages ombygntns;, anbringes .transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende. der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skabar eller lign6ude skønhedsforstyrrende geustande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for ..tr. nr. 3 a.
Ovennævnte bostemmelser kan uden udgift for mig tinglyses

x) Da ovennævnte e3endom l.oktober 1954 er Bolet til landmand Tage

HaYndrup Jeneen, underskriver 4exme trodn1ngebeatemmelf.'lerne.
Roteret at Vlb,v men1ghedøråd

p. m. v. !••Rørbæk Madsen



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Viby 30gn

Matr. nr. .:5 a, udgør i forening med

matr. nr. l; h og 28 ~ et landbrug.

~JIedhensyn til servitut er og byrder henvises til ejendomrr.ens

blad i tingbogen.

Viby, den 28.380\191' 1955.

'lAGE JEN8IlI •

.
Overensstemmende med det på mødet den 25.aprl1 1951

ve~tagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstAende fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. , a.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 'l.august 1956.

Blngberg.
ISJ.

Tinglyst 1 Kerteminde kØbetød m. v. deo 1. aeptembe..- 1956.

-



REG. NR . .t 3,/lo

Matr. nr.
Afti\cvl t,.

Anmeltler;
Nr;1urlredninrrsnævnct

l ,
Od. næ Al. .I ,..~J5.,l:.rotW29 ....

Vlb, by IJ~ t.:.'l::.;n ..

F n E D N I N G S B E S T E M M E L S E R

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

V1bl'

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 29 a.
skyldsat for hartkorn

V" uv by J,J foiØJD

8 tdr. Oskp. Ofdk. 1alb., følgende bestemmelser:

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren"

de, således at udsigten til og fra kirken hindree~ Ej heller må

der forotages ombygning, anbringes. transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaoter og lignende; der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red~

skaber eller lignbJlde skønheds forstyrrende geustande.

Den originaJo kort kalke opbevares 1 tinglysningsakten for "'P. a.. '.
Ovennævnte bestemn"lelser kan uden udgift for mig tinglyses



i
I

I

I
I
I

el
I
I på r$vnte ejendom m~d påtalerot tor naturfredningsnævnet for

Odense aotsrådskreds og ror menighedsrådet for Vlb,. !!ioa-a.

lUi'txhit

11'11iiJ, x3ti .

~~~ixl~~~ri~iii~i
itd~I~~t~H

Med hensyn til servitut~r og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.,
I
I,

el
I

I
!
I
I

I

Viby ,den 21/4 1955.
i'oul Uh:r1$\løaoea.

Overensstemmende med det på mødet den 2'••p~111951
vedtagne modtager og godkender naturfredningenævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyet

som byrde på matr. nr. ~~ a.

Naturfredn1n~snævnet for Odense amtsrådskreds, .

den

1&1.
7SndN',"t 4.. 26.GOi)tcmbe.r J.956 1 lCl&"telJl1n4o ~iDb.t.4 m. 9. lIecI 8DUl'tm1ft(h

..... lE .1.
A,.k~~tteDer1it1~be4be~~ttea.

I"d,(~nrednln9::;r.a.JVJl,: 4en ......... 19!17.
fr,r tsat "SJJ 9 i

OdeM.: J'.: ;,- • d ..d.'1krrJd.~ 1 6 FER 1957

'"11:/ ?--t-.e(/l'
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DISPENSATIONER>

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



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 
 

  
 

 Den 2. november 2020  
 
 
 
FN-SSJ-29-2020 Ansøgning om dispensation til opførelse af en lade på 
48 kvm. på ejendommen matr.nr. 239g, Ulvshale, Stege Jorder (Sandve-
jen 14, 4780 Stege). 
 
Hans Frederik Carøe har den 5. august 2020 ansøgt om fredningsnævnets 
dispensation til at opføre en mindre lade på sommerhusejendommen 
matr.nr. 239g, Ulvshale, Stege Jorder (Sandvejen 16, 4780 Stege). 
 
Hans Frederik Carøe har oplyst, at han ejer arealer på i alt ca. 22 tdr. land i 
området. Som løbende naturpleje har han et dyrehold på i alt 31 får og ge-
der, der afgræsser arealerne for at holde skov- og buskvækst nede. Han står 
selv for hele driften i den forbindelse og har stærkt brug for opbevarings-
plads til hjælpematerialer mv. Den nøjagtige placering og udformning, her-
under materialer, der er afstemt i forhold til sommerhuset og bevoksning 
langs Sandvejen på grunden fremgår af nedenstående skitser: 
 

 

 



 
 
Hans Frederik Carøe har oplyst, at Vordingborg Kommune har opfordret 
ham til først at søge fredningsnævnets dispensation fra fredningen og heref-
ter ansøge om sædvanlig byggetilladelse mv. 
 
Ejendommen er beliggende inden for fredningen af Ulvshale, jf. frednings-
nævnets kendelse af 6. december 1944 og Overfredningsnævnets kendelse 
af 16. december 1946, i fredningens område 3 B. 
 
Formålet med fredningen er at varetage de særlige landskabelige, ornitolo-
giske, botaniske, geologiske og udsigtsmæssige interesser i området. Det 
fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne for område 3 B, at det 
fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, at anden bebyggelse 
end den nuværende er forbudt, og at tilbygning og ombygning ikke må finde 
sted, før tegninger og planer er godkendt af fredningsnævnet. 
 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med en tidligere ansøgning om tilladelse til 
bygningsændringer på naboejendommen (Sandvejen 16, fredningsnævnets 
sag 23-2018) udtalt, at det ansøgte ligger i Natura-område nr. 168 (fuglebe-
skyttelsesområde og habitatområde nr. 147). Det ansøgte vil ikke medføre 
en væsentlig negativ påvirkning for udpegningsgrundlaget eller beskadigel-
se af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, giver fredningsnævnet 
herefter dispensation til den ansøgte lade, jf. naturbeskyttelseslovens § 50. 
Det er et vilkår for dispensationen, at laden anvendes som garage for et en-
kelt køretøj og ellers i det væsentlige til opbevaring af redskaber og køretø-
jer til brug for dyreholdet til afgræsning. 
 
Fredningsnævnet bemærker i den forbindelse, at dyreholdet og afgræsnin-
gen er i overensstemmelse med fredningen, og at den ansøgte lade er hen-
sigtsmæssigt placeret og udformet i forhold til sommerhuset og bevoksnin-
gen langs Sandvejen på grunden. 



 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigel-
se og møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
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  

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


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. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, den 2. november 2020.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Hans Frederik Carøe 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Vordingborg Kommune 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 
 

  
 

 Den 1. marts 2021  
 
 
 
FN-SSJ-29-2020 Ansøgning om dispensation til opførelse af en lade på 48 
kvm. på ejendommen matr.nr. 239g, Ulvshale, Stege Jorder (Sandvejen 
14, 4780 Stege). 
 
Hans Frederik Carøe har den 5. august 2020 ansøgt om fredningsnævnets di-
spensation til at opføre en mindre lade på sommerhusejendommen matr.nr. 
239g, Ulvshale, Stege Jorder (Sandvejen 16, 4780 Stege). 
 
Ejendommen er beliggende inden for fredningen af Ulvshale, jf. frednings-
nævnets kendelse af 6. december 1944 og Overfredningsnævnets kendelse af 
16. december 1946, i fredningens område 3 B. 
 
Fredningsnævnet imødekom ansøgningen ved en afgørelse af 2. november 
2020. 
 
Hans Frederik Carøe har den 27. januar 2021 oplyst, at han nu er blevet op-
mærksom på, at han ikke på grund af afstanden til skel kan få byggetilladelse 
til laden med den ansøgte taghøjde på ca. 4,2 m (stråtag), og at han derfor 
ønsker at opføre laden med et 2,5 m højt tag (tagpap) med et ensidigt fald, jf. 
skitsen nedenfor, hvor dybden (bredden) nu er anført til 5,5 m mod tidligere 
4 m. Carøe har den 9. februar 2021 fremsendt nedenstående ny skitse: 
 

 

 



 
Af de grunde, der er anført i afgørelsen af 2. november 2020 godkender fred-
ningsnævnet også laden, således som den nu tænkes opført, jf. den ny skitse 
af 9. februar 2021. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
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 væsent-

lige, 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.  
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, den 1. marts 2021.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Vordingborg Kommune 
Hans Frederik Carøe 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 
 

 
 Den 29. juni 2021  
 
 
 
FN-SSJ-07-2021 Ansøgning om dispensation til opstilling af en sauna på 
4 m2 på Sandvejen 8, 4780 Stege, matr.nr. 239d, Ulvshale, Stege Jorder. 
 
Michael Hjerl Hansen har den 20. januar 2021 søgt om fredningsnævnets 
dispensation til etablering af en sauna på 4 m2 på Sandvejen 8, 4780 Stege.  
 
Ejendommen er beliggende inden for fredningen af Ulvshale, jf. frednings-
nævnets kendelse af 6. december 1944 og Overfredningsnævnets kendelse 
af 16. december 1946. 
 
Formålet med fredningen er at varetage de særlige ornitologiske, botaniske, 
geologiske og landskabelige interesser i området. Det fremgår blandt andet 
af fredningsbestemmelserne for blandt andet ejendommen Sandvejen 8, at 
arealerne område skal bevares i deres nuværende tilstand, udvidelse af ha-
verne er ikke tilladt uden fredningsnævnets samtykke, mens tilbygning og 
ombygning ikke må finde sted, før tegninger og planer er godkendt af fred-
ningsnævnet. Indretning af sådant, som kan virke skæmmende, er forbudt. 
 
Den ansøgte sauna og placeringen mindre end 20 mindre fra sommerhuset i 
forbindelse med bevoksningen på ejendommen fremgår af nedenstående, 
der er fremsendt sammen med ansøgningen: 

 
 

 



Ejendommen ligger i Natura-område nr. 168 (fuglebeskyttelsesområde nr. 
89 og habitatområde nr. 147), men det ansøgte kan ikke antages at medføre 
en væsentlig negativ påvirkning for udpegningsgrundlaget eller beskadi-
gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der frem-
går af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, meddeler frednings-
nævnet dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
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 væsent-

lige, 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  
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 29. juni 2020.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Vordingborg Kommune 
Ansøgeren 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 
 

 
 Den 14. november 2021  
 
 
 
FN-SSJ-43-2021 Ansøgning om tilladelse til at opføre et sommerhus på 
Ulvshalevej 269, 4780 Stege, matr.nr. 148u, Ulvshale, Stege Jorder. 
 
Næstved Kommune har den 24. september 2021 videresendt en ansøgning 
fra Stine Honoré og Kristian Honoré om byggetilladelse til et sommerhus på 
ovennævnte ejendom, der er en ubebygget grund på 1158 m2. 
 
Ejendommen er beliggende inden for fredningen af Ulvshale, jf. frednings-
nævnets kendelse af 6. december 1944 og Overfredningsnævnets kendelse 
af 16. december 1946. Ejendommen udgjorde tidligere en del af den del 
matr.nr. 148a for hvilken, der ved Overfredningsnævnets kendelse af 16. de-
cember 1946 efter forhandling med den daværende ejer blev fastsat en sær-
lig bestemmelse. 
 
Ifølge den særlige bestemmelse må der på et areal mellem den offentlige vej 
ved det nordlige skel (Ulvshalevej) og en linje 50 m syd for vejen ske be-
byggelse, dog at bygningernes placering, materialer og farver samt byg-
ningstegning i hver enkelt tilfælde skal godkendes af fredningsnævnet. Hver 
bygning skal opføres i en etage uden udnyttet tagetage og skal være bereg-
net til kun en familie. Bygningen må ikke være over 5 m høj fra terræn. Be-
plantning skal foretages i skel og mod vej efter fredningsnævnets nærmere 
anvisning. 
 
Sommerhuset skal opføres med et areal på 79 m2 med en udvendig beklæd-
ning af sorte, lodrette brædder, tagpap (efter det oplyste forhandlet med) 
Vordingborg kommune i stedet for galvaniserede grå pandeplader), mindst 5 
m til skel og en højde på 5 m til kip og med træterrasser i træ. Der er frem-
sendt nedenstående skitser: 
 

 



 

 
 
Vordingborg Kommune har oplyst, at der kan gives landzonetilladelse, hvis 
det ansøgte godkendes af fredningsnævnet. 
 
Fredningsnævnet godkender herefter det ansøgte sommerhus i medfør af 
den ovenfor nævnte særlige bestemmelse i Overfredningsnævnets kendelse.  
 
Fredningsnævnet finder, at der efter det foreliggende ikke på nuværende 
tidspunkt er grundlag for at træffe bestemmelse om beplantning mod skel og 
mod vejen, men forbeholder sig at gøre det på et senere tidspunkt, hvis der 
kommer oplysninger, der giver anledning til det. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
 



Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
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 væsent-

lige, 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 efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 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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En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 14. november 2021.  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Vordingborg Kommune 
Stine Honoré (stinehonore@gmail.com) 
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