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REG. NR. 02517.000
1\fÆSSKOV

IKKE FREDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE
Oe.k \Ol VQ..=t~o'-{ P\f"~ V SL-;-

- O'vercRo]wR101: af 2/11 1959 (floæ"Hl), lyst 2/111959, om
forbud mod yderligere udstykning og bebyggelse. V~\kg 'r

-fov eLb. p. f\'.;\. OS kov\::.'(' ~<[eL~V\. "t-e •
- Deklaration af 1/5 1970 (nævn), lyst 12/5 1970, om

vilkår for dispensation fra ovst. deklaration og fra
skovbyggelinie.

( - Afgørelse af 30. september 1994 (nævn 60/1994) - tilladelse
til opførelse af tilbygning.

305 DRAGSHOLM 1414 III sv

MATRI K E L FORT EG N E L S E

(ajour pr. 2 I 11 1959 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

4~, 4~, 4rq Ordrup By, Fårevejle

(

Gældende matrikulært kortbilag: .
r

(

Se også REG. NR.:



/ REG. NR • .t~-?3~ :>7

9380-2.nov.1959.
( )

Mtr.nr. 4a m.gl. Kårup-OrdruP9 Fårevejleo

J.190.

Anmelder:

Stempel~ og gebyrfri.

( Deklarat ion:

Undertegnede gårdejer Ejvind Kristensen pålæ8ger herved min ejendom
mtr.nr. 4ag 4b og 4 rq Kårup-Ordrup byer, Fårevejle sogn, følgende servitut,

{ idet der m.h.t. byrder og pantegæld henvises til ejendommens blad i ting-
bogen:

Ejendommen må ikke yderligere udstykkes eller bebygges med sommerhuse.
( Den på ejendommen værende grusgrav må udnyttes i det omfangg det er

muligt, men højdedraget i forbindelse med grusgraven må ikke beplantes.
Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk amt.

Ordrup, den 31-10. 1959.
Ejvind Kristensen.

Indført i dagbogen for Nykøbing Sjæl1. købstad og Dragsholm birk
2. nov. 1959. finglæst.

K.M. Hanssing / Holst. Fj.
---
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4a 4~9Matr. nr. - og ,
REG.NR. .2~'lrjFOTOKcrj

Akt: Skal! nr. /90
r;-lt>

IC. v Ol P. Ne6Ie
L .

, .... ..., ~20 SriI.....

K5rup og Ordrup byer,
F,Orevej1e sogn .

6 90 ~j

D E K L A R A T ION.

Undertegnede ejer af matr. nr. 4~ og 4:g, Kårup og Ordrup byer,
Fsrevejle sogn, pålægger herved følgende bestemmelser for en del af
matr. nr. 4~ og for heJe matr. nr. 4:g.
l. Det omhandlede areal udstykkes i overensstemmelse med udstyknings-

plan udfærdiget af landinspektørerne K. Valentin og P. Neble,
Svinninge, som vist på vedhæftede deklarationsrids. og al ikke .d~
stykkes yderligere.
Parcellerne må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, og på hver
parcel må kun opføres et beboelseshus til en familie, samt ud-

2.

hus og garage.

deooelseshuse skal være mindst p~ 40 2m . Såvel beboelseshus som
garage og udhuse skal fremtræde i dæmpede farver, der hverken må
være skæmmende eller iøjnefaldende, og som falder sammen med na-
turens farver. Blanke eJler reflekterende materialer må ikke an-
vendes. Til tagene må ikke anvendee materialer af grønne eller
røde farver, bortset fra græstørv og teglsten. Sokler holdes sor-
te - asfalterede eller tjærede - eller udføres i facadens materia-
ler. - Udhus og garage skal udføres i samme stil som hovedhuset. -
Til alle udvendige bygningsdele m~ kun anvendes nye materialer.
Ingen bygning m~ være p8 mere end een etage og tagrejsningen må

oikke overstige 45. Stuegulv må ikke være hævet mere end 60 cm
over højeste punkt af terræn ved sokkel.

4. Flagstænger er ikke tilJadt.

5. Udvendige - herunder fr1.tstE..ende antenner må ikke opsættes .over tag-
højde.
Der m~ ikke på parcellerne opsættes skilte eJJer lignende, der
virker generende eller skæmmende pA omrAdets udseende.

6.

7· på hver ~arcel skal i forbindelse med parcellens bebyggelse af---sættes plads til mindst tb parkeringspladser, incl. evt. garage.
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Parkeringspladser og indkørsel skal placeres mindst 2,0 m fra
naboskel. Indkørsel må kun ske fra de private veje.

8. Parkering på de private veje er ikke tilladt. Kørsel må maxi··

malt være med 30 km/time.

9. D~r må ikke på parcellerne findes erhvervsvirksomhed, camping-
plads, pensionat elI. lign., ligesom der ikke må drives nogen
virksomhed, der ved røg, støj eller ilde lugt kan genere de om-
boende.
Der må ikke drives dyrehold.

Der må ikke permanent opstilles beboelsesvogne, eampingvogne el-
ler telte på parcellerne.

Der må ikke plantes nærmere vejskel end 1,0 m.

Der skal senest et halvt ~r efter oprettelse at slutseddel pi parcel-
lerne 23 - 29 af de respektive købere foretages beplantning af
et ca. 4,00 m bredt bælte langs bivej 3. Beplantningen skal be-
stå af fyrretræer i fire ræ~~er.

Parcelejerne er pligtige til at tilslutte sig fælles vandværk og
deltage i kommunens renovationsordning •

Der må overalt kun hegnes med levende hegn inden for hvilket det
er tilladt at opsætte et luftigt hegn som dyrehegn elI. lign. i en
max. højde af 1,20 m.

Parcelejerne er pligtige til at være medlemmer af en grundejerfor-
ening for området. Det er foreningens opgave at vedligeholde veje
og stier indenfor området og evt. andre fællesindretninger. Grund-
ejerforeningen er pligtig til på anmodning af sælgeren at modtage
skøde på fællesarealerne (vej og sti) uden udgift for sælgeren.
SmIgeren kan kræve grundejerforeningen dannet en m~ned eftel', at
sidste parcel er solgt ved slutseddel. Sælgeren har med hustru og
børn ret til færdsel ad de udlagte veje og stier og alene ret til
at give gensidig færdselsret for parceller af matr. nr. 3~§,0l
~, SJlSt.

... I'
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16. Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet, grundejerforeningen og
sælgeren, så længe han er ejer af parceller, dog for sA vidt an-
går § 15, sidste pkt. også når parcei1erne er solgt. - SAfremt
deklarationens bestemmelser overholdes er forelæggelse af bygnings-
tegningpr for fredningsnævnet ufornøden.

17. Med hensyn til servitutter og andre byrder, herunder prioriteter,
henvises til de p~ ejendommens blad i tingbogen indførte rettig-
heder.

Som ejer af matr.nr. 4 a og 4 ES, iflg. slutseddel:

: #fi~~Ordrup, den .........•..... 1970

<4ti~~~-
Som ejer af matr.nr. 4 a og 4 ES, 1f1g. tinglyst skøde:

6' ~t;(;-,Ordrup, den 1970

~a~æ.&.JLÆ~
'"*"'" 'l7i.trædes af naturfredningsnævnet,i medfør af naturfrednings-

llovens § 'n, stk.l, nr. l, og som påtaleberettiget efter deklaration lyst
2/11 1~59, p~ bet~ngelse af, at omrhdet i bygningsvedtægten udlægges til
sommf'~rhuGområde. Holbæk, den .1.•..maj........ 1970

............................
Bjarne Jensen.

Kan godkendes i medfør af landsbyggelovens ~ 4,

Fårevejle, den 1970.............
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IndfØrt t da~bog~nfor NykØbing
Si~ll. KØbstad og Dragsholm Birk
den Tinglyst.

1 2 MAJ 1970 -

•

-- -----------.---------.
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B1dA1 oyer en del at

.. tr. nr. 4& og hele 4~, KARUP OG ORDRUP BYER,

F3reyej1. eogn, Ode herred, Holbæk &mt.

U4tmrdiget til brug ved tinglyening at deklaration

•• indskrænkning i benytte1eee- og beby~ge1eeerettea.

SYiftnins., den 2. marte 1970
rj?Æ/~
lanc!1n.pekter.

MAltorhold 114000..- .........'.1 lej te- • KJeWoI- A/S

n - //15 ~ '69
----.-----.--- ....---........"...-,•__ ·_0 ----_ ............... ..-
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Civildommeren i Næstved

., FREDNINGSNÆVNET
s:oR VESTSJÆLLANDS AMT

REG. N R. Q 5 ,7.eD
: ,;odtsa~t i

:1'-0'1. ,,;.;; l ~(.~t " -~'!"'e'3~n Dato: 30. sept. 1994
~. ,,"O-',

.~ "s."
j •• ' l _ •• ' Sags nr.: F. 6 O/1994 j vf .

F. 51/1993

Ved skrivelse indgået den 9/9 1994 har kommunen for .ejeren
Frank Dalhoff Nielsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
en tilbygning til eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 ~ Ordrup by,

ej Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst

den 12/5 1970.
Deklarationens pkt. 2 og 3 er sålydende:

~ 2. Parcellerne må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, og på hver

parcel må kun opføres et beboelseshus til en familie, samt udhus og
garage.
3. Beboelseshuse skal 3Iær-epå .mindst 40 m2• Såvel .beboelseshus som
garage og.udhuse skal fremtræde i dæmpede farver, der hverken må væ-

• re skæmmende eller iøjnefaldende, og som falder sammen med naturens
farver. Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes. Til
tagene må ikke anvendes materialer af grønne eller 'røde farver, bort-
set fra græstørv og teglsten. Sokler holdes sorte - asfalterede eller

~ ~ æ~jærede - eller udfØres i facadens materialer. - Udhus og garage skal
~~. Ii'i':::.:o .....
2 ~ 1 ~dføres i samme stil som hovedhuset. - Til alle udvendige bygningsde-o ....
- ;::; crq a.
~ - z~e må kun anvendes nye materialer. Ingen bygning må være på mere end een
6'':::- ~ ::l.

'~ro o~ ~ ttage og tagrejsningen må ikke overstige 45 • Stuegulv må ikke være hæ-
l~

O ~ vet mere end 60 cm over højeste punkt af terræn ved sokkel~.
O ~

~ S Det fremgår af sagen, at det eksisterende sommerhus er udført
,

med facader af rødbrune blokhusbrædder og tagk~nstruktion med 18 _200

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

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

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

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



hældning med brune bølgeeternitplader.
I ansøgningen om ~ilDygningen er om farver anført:

.- Tag: Brun B6.

Facader/stern/vindskeder: Svenskrød.
Vinduer: Hvide.

Nævnets afsørelse.

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet
med den tinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af
tilbygningen i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med de
angivne farver og i samme farv~r som den eksisterende bebyggelse.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66 stk. 2.
~Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermunds-

gade 38 B, 2100 Købnehavn Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-
lige myndigehder. 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 hve~dag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristene r udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

~Æ
/Erlk B.~~~

/

Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen er sendt til:
Frank Dalhoff Nielsen, Bistrupvej 105 B, st.-2, 3460 Birkerød
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsfroening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

~ Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Dragsholm kommune

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