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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

TIt. 5761 2266
Fax 57 612216

Journal nr. F38/05 Jf. F88/02
Deres lnr.

Den 25. april 2005

• Ved skrivelse af 13. april 2005 har De som ejer afmatr.nr, 5 dy Veddinge
by, Fårevejle, beliggende Baldershøj 21, ansøgt om nævnets tilladelse til op-
førelse af et sommerhus på Deres ejendom.

Ejendommen er omi~lttet af deklaration om fredning tinglyst den 29. oktober
1060, med nævnet som påtaleberettiget.

Nævnet har i sin afgørelse af 10. januar 2003, F88/02, meddelt tilladelse til
opf0r~lsL:ar sommerhus på 97 m2 på ejendommen.
Det tilladte sommerhus er ikke opført, og De ansøger nu om opførelse af et
sommerhus på 103,3 m2 med samme placering på ejendommen.
\!estsjællands Amt, Natur & Miljø, har den 20. december 2002, for så vidt
angår [00 meter beskyttelseslinien omkring den fredede gravhøj Lyshøj,
meddelt dispensation til opførelse af det af nævnet tidligere tilladte sommer-
hus.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis belmcrkes, at det tidligere fredningsnævn i Holbæk i sin af-
gørelse af 15. marts 1977 har tilladt, at ejendommen bebygges i overens-

-- stemmeise med-de-dengang fremsendte bygningstegninger-på vilkår, at-be- --
byggelsen placeres så nær grundens nordøstlige hjøme som muligt af hensyn
ti I byggelinier.
l Natur & Miljø's afgørelse af20. december 2002 er godkendt placering af
sommerhuset, maksimalt 5 meter fra skel mod Baldershøj og maksimalt 7
meter fra det nordøstlige skel mod naboejendommen, matr.nr. 5 ag Veddinge.

[det det nu ansøgte, lidt større, sommerhus ses at overholde den samme pla-
cering mod Baldershøj og naboejendommen, findes opførelse afsommerhu-
sel ikke i strid med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 29. ok-
tober 1960.

Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.
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Uncler hensyn herti I bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhuset, når der anvendes materialer og
f~lrver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
nalurbeskytte1seslovens § SO, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
',1{1k1:H,.rcs til l'~atllrklagenLevnet (adr. Frederikshor!!Q:ade 15_ 4. 1360

'-' " .......l"...I-

Kl'lhenhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. 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
gehyrordningen kan l'indes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får ~~Jt e,-fJf:ie1vis medhold i Deres klage.
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