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- Afgørelse af 24/9-91 (nævn 118/91) - tilladelse til byggeri
på matr.nr. 23~.

- Afgøre1seraf 19. juni 1996 (nævn 31/96) Tilladelse til opførelse af
carport med udhus på matr .nr. 23d Veddinge by.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02602.01

Dispensationer i perioden: 24-09-1991 - 19-06-1996



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret. Soflevej 4, Holbæk

til.nr. 53 43 C2 11

KOPI TIL
ORIENTERING

4300 Holbæk, den 24/9 19 91

J REG.Nit 5) bo P -O \

Fr. j. nr. 118 B /19 91
'<')~raatl!'t i

"'"""/- "": ;·J8.tflrr-;- ......Bodil og Cai Reimann
Kildehøj 3
Veddinge

4540 Faarevejle

Angående bebyggelse på matr.nr. 23 ~ Veddinge by, Fårevejle, beliggende Kildehøj 3,
Veddinge, 4540 Fårevejle .

• Ved brev af II8 l 99 l tll Dragsholm kommune har De vedrørende Deres ovennævnte
ejendom anmeldt opførelsen af en ll,2 m2 stor udestue som tilbygning til den
eksisterende bebyggelse på ejendommen. .\'I, Kommunen har fremsendt sagen til fredningsnævnet, hvis tilladelse efter

• I naturfredningslovens § 34, stk. l, er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af
\1 I
i
l

I

I , deklaration af 12/5 1966, tinglyst den 17/5 1966.
!\',
I " Ifølge deklarationen skal spørgsmål om udseende og placering af bygningen på
Ih

111, grunden godkendes af nævnet.,f,

il ' I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
l'I::' § 34, stk. l, for Sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det
.,', fremsendte projekt.
'.
I,~ I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
1,1:
1\ Afgørelsen er enstemmig.
~I" Nævnets tiUadelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er;;',el udnyttet mden 5 år fra tilladelsens meddelelse.
i," Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970,,' ejHørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjæ1Jands amtsråd, kommunen og
h~e Danmarks Naturfredningsforening.

,
" Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte ti1Jadelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Teknisk
Forvaltning, (j.nr. byggesag 8-23 k) og Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,
1165 København K.
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt
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Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

REG. NR. ) \oo~. O \

Dato: 19. j un i 1996

Reference. J. nr.

EBNIJJ F.31/1996

Ved skrivelse indgået den 31/5 1996 har kommunen for ejeren Gurli Viola Schultz-
Lorentzen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus på matr. nr. 23 d
Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 17/5 1966, hvorefter nævnet skal
godkende bygningens udseende og placering. Det fremgår af ansøgningen om udvendige
farver:
Ydervægge og stolper males i en søgrøn farve (trykimprægneringsfarve).
Taget udføres i en rødbrun decrametalplade.

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklarati-

on meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50. stk. 1 tillader opførelse
af carport med udhus med den angivne placering i farver som ovenfor anført.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. 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 hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.;;e l"'JUl,l\-/ L

'fiJiel( ~c
Kopi af kendelsen sendes til:

;\:LiJj(Jrri5tirl~r}ijplaSchultz-Lorentzen, Sognegårds Alle 60 st. th., 2650
Slwv- cg NatL:.rstYl'eLsene,r. SN \ l \\I q - (J c o l
A' t,;K. nr. \ C

Sk()ma~errækken 3

Hvidovre

4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
( 53 72 73 38)
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