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Odsherred kommune 

Center for Plan, Byg og Erhverv 

Nyvej 22 

4573 Højby Sj 

 

 

Att. Flemming Andersen      

       

   

        F  69/2013 

 

        NST-4112-020061  

 
        Deres j.nr. 230-2 AX/1 

 

        Den 17. december 2013  

 

        

 

Ved mail af 15. november 2013 har Odsherred kommune for ejerne Lumsås Mølle- og Bylaug sendt 

nævnet en ansøgning om godkendelse af, at der opstilles et mindre klubhus på ca. 9 m² på matr.nr. 

2ax Lumsås by, Højby, i forbindelse med en renovering af et areal ved Lumsås Mølle med 

indretning af en petanquebane og opstilling af bord-/bænkesæt. Klubhuset skal males i jordfarver og 

placeres ved siden af en eksisterende toiletbygning. Petanquebanen skal etableres på et nu asfalteret 

areal.  

 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 5. december 1959 om fredning af Lumsås 

Mølle. I begrundelsen for fredningen anføres:  
 

"…det vil være af stor værdi, om man kan sikre møllens nærmeste omgivelser mod bebyggelse og således bevare 

den smukke udsigt mod syd og vest.  …” 

 
Odsherred Kommune har vurderet, at det omhandlede ”klubhus” kan opføres uden at være i konflikt 

med fredningsdeklarationen. 

 

Naturstyrelsen har i en udtalelse af 25. november 2013 oplyst ikke at have bemærkninger til 

ansøgningen. 

 

Nævnets afgørelse: 

 

Opførelse af den omhandlede bygning findes ikke at være i strid med formålet med 

fredningsbestemmelserne og heller ikke med i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte 

hensyn. 

 

Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af de nu 

omhandlede tilbygning som beskrevet i de fremsendte tegninger og med anvendelse af materialer 

og farver, som angivet. 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 

66, stk. 2. 

 

 
  

Rolf Dejløw                  Svend Erik Hansen                          Peter Løn Sørensen 
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Klagevejledning. 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og 

Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og 

Miljøklagenævnet. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 en berørt nationalparkfond 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og      

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 500 kr. 

 

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 

modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 

påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 

måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er 

udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi sendes til: 

 

Lumsås Mølle- og Bylaug, Oddenvej 97, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.  

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred  

Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 

(natur@dof.dk),(odsherred@dof.dk) 

Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge 

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 
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