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År 1962 den 26. februar afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af skriftlig og mundtlig votering sålydende kendel-
se i sagen nr. 1489/61 vedrørende spørgsmål om fredning af en
del af matr.nr. 9~, Igelsø, Kvanløse sogn.

I den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds
den 24. juni 1961 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 8. juni 1961 fra fredningsplanud-
valget for Holbæk amt /Ur fredningssag m.h.t. den del af mtr .
nr. ge Igelsø by, Kvanløse sogn, der ligger nord for den offent-
lige vej med det formål at bevare status quo,

Sagens rejsning begrundes med~ at det nærliggende
Mørkemosebjerg med omgivelser ønskes pevaret i den nuværende
tilstand.

I·

l,,:

Ejerne af ejendommen har protesteret mod fredningen
og har fremsat betydelige erstatningskrav, hvis en fredning gen-
nemføres.

De har imidlertid tilbudt uden vederlag at pålægge
ejendommen og de derfra udstykkede parceller, der agtes bebyg-
get med sommerhuse, følgende servitutter:
l. Ingen bebyggelse må påbegyndes, forinden bygningstegninger

og beskrivelse med angivelse af udvendige farver, herunder
tagets, har været forelagt nævnet til godkendelse.

2. Der må ikke på parcellerne plantes andet end buske og lav-
stammede træer af hensyn til bevarelsen af udsigten.

Det bemærkes, at Kvanløse sogneråd har anbefalet ud-
stykningen af ovennævnte ejendom til sommerhusbebyggelse.

Efter alt foreliggende finder nævnet ikke at kunne
tage begæringen om status quo til følge, men indskrænker fred-
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ningen til nysnævnte servitutter og således, at påtaleretten
m.h.t. disse tilkommer naturfredningsnævnet for Holbæk amt."

Konklusionen er sålydende:
"Den del af mtr.nr. ge Igelse by, Kvanløse sogn, der

ligger nord for den offentlige vej, pålægges alene nysnævnte
servitutter.

Denne afgørelse forelægges nu fredningsplanudvalget
for Holbæk amt."

\
i,~

Kendelsen er ved skrivelse af 17. juli 1961 indanket
for overfredningsnævnet af Danmarks naturfredningsforening.

Ved skrivelse af 29. maj 1961 rejste fredningsplan-
udvalget for Holbæk amt spørgsmål om at udvide en da for over-
fredningsnævnet verserende fredningssag vedrørende nogle nær-
liggende arealer omkring Maglesø til også at omfatte matr.nr.
9~ af Igelsø, der allerede på dette tidspunkt var under udstyk-
ning. Overfredningsnævnet besigtigede den 3. juni 1961 arealet
i forbindelse med besigtigelsen af arealerne omkring Maglesø,
men fandt ikke tilstrækkelig anledning til at inddrage matr.nr.
9~ under den verserende sag, hvilket mundtligt tilkendegaves
fredningsplanudvalgets repræsentant på åstedet. Herefter har
fredningsplanudvalget rejst nærværende fredningssag som selv-
stændig sag.

Da overfredningsnævnet kan tiltræde det i kendelsen
anførte, vil denne være at stadfæste.

Et kort, nr. HO. 116, over det servitutbelagte område
er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s:
Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den

24, juni 1961 afsagte kendelse vedrørende en del af matr.nr.9~
af Igelsø by, Kvanløse sogn stadfæstes.

Udskriftens rigtighed

~

ek~/ tes .

.- I

i/(p~~F.Grag{j
overfredningsnævnets sekretær.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sofievei 4. Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING

REG. NR.
4300 Holbæk. den 7/7 19 92

Klaus Eiland
Byhavegårdsvej 4
4571 Grevinge

Fr.j. nr. 84 B /19 92

Angående bebyggelse på matr .nr. 9 ai Igelsø by, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 39, i
Jernløse kommune.

Ved brev af 11/6 1992 har Jernløse kommune til nævnets behandling fremsendt
Deres ansøgmng på vegne ejeren af denne ejendom, Grethe Larsen, om tilladelse til
opførelse af en 12 m2 stor tilbygni~g.

Nævnets tilladelse efter naturfredningslovens § 34-, stk. 1, er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af Overfredningsnævnets kendelse af 26/2 1962, tinglyst 3/3 1962,
om fredning af en del af matr.nr. 9 ~ sst., hvorfra matr.nr. 9 ai er udstykket.

Da sagen er modtaget i nævnet før den 1/7 1992, hvor lov om naturbeskyttelse er
trådt i kraft, er sagen i medfør af denne lovs § 104 behandlet af nævnet efter reglerne
i naturfredningsloven af 1984-.

Ifølge kendelsen skal bebyggelse godkendes af Fredningsnævnet.
Tilbygningen udføres som den eksisterende bebyggelse på ejendommen med

mørkebrune ydervægge og gråsort tag.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

§ 34, stk. 1 for SIt vedkommende den ansøgte tilbygning i overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64-a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af adressaten, Danmarks Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og
lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender
klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse 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, Jernløse kommune, Gl. Skovvej

158, Nr. Jernløse, 4-420 Regstrup, og Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,

!.!it;;Ji~l?,tÆ.q8tvn K.
;;kov- og Naturstyrelsen
J nr.SN \2lljLr -()O~(
Akt nr. \
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Skov- og Naturstyrelsen

.1!:1~ ..,
Civildommeren i Næstved

Dato: 17. nov. 1992

Sags nr.: F. 220/1992

Ved ansøgning indgået den 17/9 '1992 har kommunen for ejeren
Ricco Nielsen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af et ud-
hus på 20 m2 samt lovliggørelse af et eksisterende udhus på 15,5 m2

på matr. nr. 9 am Igelsø by, Kvanløse.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af

26/2 1962. Ved afgørelsen er bl.a. bestemt:
" Ingen bebyggelse må påbegyndes, forinden bygningstegninger og be-
skrivelse med angivelse af udvendige farver, herunder tagets, har
været forelagt nævnet til godkendelse".

I bilag til ansøgningen oplyses, at ydervægge på udhusene
males i lys grå umbra eller brun umbra.

Idet nævnet ikke finder, at det a~3øgte strider mod frednin-
gens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50 stk. 1 tillader opførelse/opførelsen af udhusene med de

tt angivne farver og i øvrigt i overensstemmelse med de fremsendte teg-
ninger og beskrivelser.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

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

15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede. Hvis klagefristen udlØber en lørdag eller hel-
ligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

r

Telefrs3~
Telefax: 53720863
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysnrnger
Telefon: 53 731010
kJ. 9.00-12.00'
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Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ret-

~ tidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

/LfI ,1 / ~

dh1,/p/4 /7?~---
Henrik Frimann Olsen

I,-

Jern_~øse Kommune
'Udvalget for teknik og miljø
Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse
4420 Regstrup

I ':IIIlZZltlllffB;lUmi(4IJ,-------------=-----=============================================---------



~NINGSNÆVNET
J:OA VESTSJÆllANDS AMT

*Civildommeren i Næstved
oSl

I!l~ e. Neerqaard

Dato: 21. okt. 1993

Sags nr.: F. 6411 99 3

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 2" OKT. 1993

Ved ansøgning fremsendt gennem-Jernløse kommune har De for
ejeren Per Hansen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af ny
beboelse på matr. nr. 12 b Igelsø by, Kvanløse, der er omfattet af-
Overfredningsnævnets kendelse af 26/6 1962.•

Kommunen har ved sagens fremsendelse bemærket:
" Med ,henvisning til fredningsnævnets afgørelse sag nr. F 43/1993
har teknisk forvaltning modtaget et ændret projekt fra arkitekt Car-
sten Boesen.
I æt reviderede projekt placeres nybyggeriet, i t-i-lknytning til det;
eksisterende haveanlæg, idet fredningsnævnet i ovennævnte skrivelse
har tilføjet, at et ændret projekt med placering indenfor eller i
nær tilknytning til det eksisterende haveanlæg vil kunne forventes

e tillad t II •

Vestsjællands Amtskommune har den 4/10 1993 bemærket:
" Ejendommen ligger umiddelbart nord for Maglesø, og er omfattet af
Overfr"edningsnævnets kendelse af 26. juni 1962 vedrørende fredning

'- m ~~ 8" a-f Magles~s omgivelser .
_z -;: ~
--S ~ormålet med fredningen er at bevare den nuværende tilstand uændret,
tJ ......00"

I ~ ~[Og ifølge kendelsen må området ikke tilplantes og ikke bebygges, even-_ <:"t-(l)7Jf ~tuelt yderligere bebygges, og der må ikke foretages afgravning, opfyld-
g ~ ning eller placering af det nuværende terræn.

I~~ Fredningsnævnets har ved afgørelse af 2. september 1993 meddelt afslag
til en ansøgt placering af den ny bebyggelse ca. 90 m syd for Maglesø-

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

nngbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kl. 9.00-12.00
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vej, der fandtes i str-id med fredningens formål. Den nuværende be-
byggelse er placeret meget tæt på vejen, og nævnet tilkendegav, at
et ændret projekt med placering indenfor eller i nær tilknytning
til det eksisterende haveanlæg vil kunne forventes tilladt.
Den nu ansøgte placering af bebyggelsen er ca. 30 m syd for vejen,
hvor sydfacaden ligger på linie med det eksisterende have anlæg s syd-
lige grænse, giver ikke landskabsafdelingen anledning til bemærkninger.
Vi kan dog ikke anbefale, at der senere gives tilladelse til at udføre
beplantning og haveanlæg syd for bebyggelsen og nuværende have, hvor-
for det måske bør overvejes at flytte bebyggelsen mod nord, således at
der bliver mulighed for noget haveanlæg syd for bebyggelsen".

Nævnets formand har den 5/10 1993 telefonisk henvendt s~ til
Dem. på ejerens vegne meddelte De, at den nu ansøgte placering af be-
byggelsen fastholdes.
Nævnets afgørelse.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-
gens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tillader opførelse af beboelseshuset i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og beskrivelse, når den eksisterende bebyg-
gelse samtidig nedrives. Der tages ethvert forbehold om tilladelse til
beplantning samt haveanlæg syd for huset.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade
38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
digheder. 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.
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Civildommeren i Næstved O 2 SEP.1994
Civilretten i Næstved

\e
MoCltaget i

Sko~· og Naturstyrelsen

- .': c:cp <og},
....' ""1- •• hJ ""1

Dato: 2. sept. 1994

Sags nr.: F. 5O/1994

Ved skrivelse indgået den 2/8 1994 har kommunen for ejeren
Ib Hansen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbyg-
ning til bestående redskabsskur på matr. nr. 9 y Igelsø by, Kvan-
løse.

Kommunen har ved sagens fremsendelse nærmere anført:
II Vægbeklædning på redskabsskuret vil blive af vandfast finerpla-
der malet mørkebrune og tag af sorte ondulineplader.
Sommerhusets vægge er af samme mørkebrune farve og taget er af sorte
eternitplader.
Efter Overfredningsnævnets kendelse afsagt den 26.2. 1962 vedrøren-
de fredning af matr. nr. 9 ~, hvorfra sommerhusparcellerne er udstyk-
ket, må ingen bebyggelse påbegyndes, før bygnings tegninger og beskri-
velse med angivelse af udvendige farver, herunder tag~ts, har været

• for-elagt nævnet til godkendelse".
Nævnets for-mandssuppleant har den 10/8 1994besigtiget området.

Nævnets afgørelse.
~ $-o W ~~ ~ ~.... Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet-:leno,=:... z <: §

~ :l' a!e~ Overfredningsnævnets ~endelse af 26.2. 1962 meddeles det, at næv-
-.- rFl

~ ~ ~~ i medfØr af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse
-- C"l-~'

~ i~f~tilbygningen i overensstemmelse med de tilsendte tegninger i de an-
a· ~ '"o l.vne Iar-v~r.
o ro~ Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66 stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade

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 731010
kJ. 9.00 -12.00



38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
l__ digheder. 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 kan ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

medmindre klagemyndigheden
a:_~~&~

~~~~ann Olsen

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,.--?
bes temmer ande~-'

Flemmi~~~;e~sen
~I.::;:Kopi af kendelsen er sendt til:

~~Annette Dahlerup

Ib Hansen, Novembervej 25, 1. th., 2730 Herlev
JernlØse kommune, Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

(

e

Jernløse kommune
Teknisk forvaltning
Nr. Jernløse
4420 Regstrup,
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fREDNINGSNÆVNET
t:OR VESTSJÆLLANDS AMT

.. ~~~.- ~u,.~.y,.c~~.cu

Civildommeren i Næstved f t B. '?~ergaar
Medtaget I

Skov- og NatUr&tyra(sen. '3 OKL1994 Dato: 12. oktober 1994

Sags nr.: F. 62/1994

Ved skrivelse indgået den 14/9 1994 har kommunen for ejeren
Askou Vang Poulsen ansøgt om nævnets tilladelse til en tilbygning
på 37 m2 og en carport på 28 m2, der er opføre som en vinkel til
det eksisterende eenfamiliehus på 103 m2 på matr. nr. 9 ~ Igelsø
by, Kvanløse.

Sagen har været forelagt Vestsjællands Amtskommune, der den
26/9 1994 har bemærket:
" Ejendommen ligger i et mindre sommerhusområde ca. 300 m nord for
Maglesø, jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 26. februa~ 1962 vedrørende fredning af en del
af matr. nr. 9-e IgelsØ by, Kvanløse ..
Ifølge kendelsen må ingen bebyggelse påbegyndes, forinden bygnings-
tegninger og beskrivelse med angivelse af udvendige farver, herunder

• tagets, har været forelagt fredningsnævnet til godkendelse.
Tilbygningen, der er ialt på 65 m2, er opført i vinkel med eksisteren-
de bolig og udført i samme stil og materialer som denne - i bindings-
værk med hvid pudset murværk og med stråtag.
Amtets landskabsafdeling finder herefter intet at bemærke til godken-
delse af den opførta tilbygning, der ikke har medført landskabeligt
uheldige forhold".
Nævnets afgørelse.

Idet den opfØrte tilbygning ikke findes at stride mod formå-
let med Overfredningsnævnets kendelse meddeles det, at nævnet i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 godkender opførelse i
Skomagerrækken 3
4700 Næstved

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

Fogedretten
Telefon: 53738073

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



overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermunds-

gade 38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-
lige 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
medmindre klagemyndigehden bestemmer andet .

•dt:Jf::~~ ~~ard
t

Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen er sendt til:
Askou Vang Poulsen, Maglesøvej 13, IgelsØ
JernlØse kommune, Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og NaTURSTYRELSEN? Haraldsgade 53, 2100 KøbenhavnnØ
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 SorØ

•

Jernløse Konmune
Gl. Skovvej 158
Nr. Jernløse, 4420 Regstrup



*Civildommeren i Næstved

FREDNINGSNÆVNET
FOR VESTSJÆLLANDS MAT

Dato: 13. j an . 1995

Sags nr.: F. 61/1994

Ved skrivelse indgået den 14/9 1994 har kommunen for ejeren
Anni Rasmussen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en til-
bygning på ca. 25 m2 bag ved kØkkenet på traktørstedet på ejendommen
matr. nr. 11 b Igelsø by, Kvanløse.

Vestsjællands Amtskommune har den 23/12 1994 bemærket:
" Byggeriet ligger inden for Overfredningsnævnets kendelse af 26. ju-
ni 1962 og kræver derfor Fredningsnævnets dispensation i medfør af
kendelsen og naturbeskyttelseslovens § 50.
Amtet har den 10.november 1994 meddelt landzonetilladelse og tilladel-
se i ferhold til naturbeskyttelseslovens sø-beskyttelseslinie, hvor der
er gjo~t rede for det hidtidige forlØb i sagen og for den efterfølgen-
de behandling hos Fredningsnævnet.
Der er ikke indkommet klager over disse tilladelser inden for de 4 ugerse klagefrist.
Tilladelserne fastsætter bl.a. samme farver på tilbygningen som på vest-
gavlen af den nuværende bygning ud mod serveringsterrassen samt sikrer,
at tilbygningen trækkes lidt tilbage, så den ikke flugter med gavlen.
Amtet har i sin behandling af sagen lage vægt på, at tilbygningen ikke
vil virke skæmmende eller dominerende i forhold til stedets bebyggelse
og omgivelserne, og at det derfor har været ubetænkeligt at meddele de
nævnte tilladelser.
Amtet kan med de for tilladelserne nævnte argumenter anbefale Frednings-

Miljøministeriet
nævnet at meddele dispensa tion til det ansøgSR:8~_og NutW'styrelsen

Nævnets formand har besigtiget ejendMl{in~~.'J.. \ li '1"" 003/ .~
Akt. nr. I

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53720662
Telefax: 53 72 08 63

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53731010



Nævnets afgø~else.

Idet det ansøgte ikke findes at st~ide moa fo~målet med den

tinglyste f~edning meddeles det, at nævnet i medfø~ af natu~beskyttel-

seslovens § 50, stk. 1 tillade~ opfø~else af en tilbygning i ove~ens-

stemmeise med Vestsjællands Amtskommunes tilladelse af 10/11 1994.

Tilladelsen bo~tfalde~ såf~emt den ikke e~ udnyttet inden 3 å~,

jvf. natu~beskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgø~elsen kan påklages til Natu~klagenævnet (ad~. Ve~mundsgade

38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøge~en, eje~en og fo~skellige myn-

dighede~. Klagef~isten e~ 4 uge~ f~a den dag afgø~elsen e~ meddelt den

tt pågældende klagebe~ettigede. Hvis klagef~isten udløbe~ en lø~dag elle~

helligdag fo~længes f~isten til den følgende hve~dag.

Klage indgives sk~iftli~t til f~edningsnævnet.

Tilladelse~ må ikke udnyttes fØ~ klagef~isten e~ udløbet.

Rettidig klage ha~ opsættende vi~kning fo~ den påklagede afgø~else, med-
mind~e klagemyndigehden bestemme~ andet.

~A'~"ø;.~æ-
Hen~ik F~imann Olsen Annette Dahle~up

Kopi af kendelsen sendt til:

Anni Rasmussen, K~ydset 8, Kvanløse, 4300 Holbæk

Je~nløse Kommune, Teknisk fo~valtning, 4420 Regst~up

Danma~ks Natu~f~edningsfo~ening, Nø~~egade 2, 1165 København K

Skov- og Natu~sty~elsen, Ha~aldsgade 53, 2100 København Ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 So~ø

Je~nløse Kommune
Gl. Skovvej 158, 4420 Regst~up
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MILJØ & ENERGI
..........

MINISTERIET

Esther og Karl Hansen
Falkonervænget 15, III th.
1952 Frederiksberg C.

'!fr.-

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1213/4-
0001
Ref. LT-P

•. Den 20. februar 1996
Klage vedr. beplantning på ejendommen matr. nr. 9 e, Igelsø by,
Kvanløse.
I brev af 8. december 1995 har De påklaget Vestsjællands Amts
afgørelse af 16. november 1995 vedr. beplantningsforholdene på
den ovennævnte ejendom til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet
har videresendt klagen til behandling i Skov- og Naturstyrelsen.
Det fremgår af sagen, at De har rettet henvendelse til amtet,
idet beplantningen i området, især på Maglesøvej 45 og 51, tager
udsigten fra Deres ejendom, Maglesøvej 43.
Det pågældende område er omfattet at Overfredningsnævnets ken-
delse af 26. februar 1962 om fredning af en del af matr.nr. 9 e,
Igelsø, Kvanløse sogn.
Formålet med fredningen er at bevare det nærliggende Mørkemose-
bjerg med omgivelser i den nuværende tilstand. Ifølge fredningen
må der ikke på parcellerne plantes andet end buske og lavstamme-
de træer af hensyn til bevarelse af udsigten,
Amtet har i den trufne afgørelse vurderet, at det ikke på nu-
værende tidspunkt er nødvendigt at kræve beplantningen fæl-
det/beskåret for at opfylde fredningsbestemmelserne.
Skov- og Naturstyrelsen skal indledningsvis anføre, at amtet i
følge naturbeskyttelseslovens § 73 fører tilsyn med om indholdet
i fredningskendelser overholdes. Amtet har i den egenskab truf-
fet den ovennævnte afgørelse.
Styrelsen kan imidlertid ikke behandle klager over de afgørel-
ser, som amtet træffer som tilsynsmyndighed med fredninger.
Klage over amtets udøvelse af tilsynet skal i givet fald ind-
bringes for indenrigsministeriet.

Skov- og Naturstyrelsen
Hara/dsgade 53
2100 København ø
T/f 39 4720 00
Fax 39 27 98 99

Te/ex 21485 nature dk
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Skov- og Naturstyrelsen kan således ikke foretage yderligere i
anledning af Deres klage.

Me~ venl~g hil~
o.[wL \1v~ ~ f~'-1

Lisbeth Toft-Petersen

Kopi til orientering:

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
Vestsjællands Amt
Danmarks Naturfredningsforening



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

J 7 JUNI 1998

Bøllingsvej8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Jernløse Kommune
Gl. Skovvej 158
Nr. Jernløse
4420 Regstrup

Den 16/6 1998
F43/98

• Ved skrivelse af 4/6 1998 har kommunen for ejerne, Lone Block
Jørgensen og Ole Rasmussen, ansøgt om nævnets tilladelse til
opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på matr.
nr. 9 vIgelsø, Kvanløse.

Kommunen har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Tilbygningen ønskes opført med vægge af træ malet sort og
tagpaptag , samme materialer og farve som det eksisterende
sommerhus.

I bygning- og boligregisteret er registreret følgende bygnin-
ger:
l. et sommerhus fra 1964 på 42 m2

2. et udhus på 6 m2•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
26.2.1962 om fredning af en del af matr. nr. 9 e Igelsø by,
hvorfra denne ejendom senere er udstykket. Ifølge kendelsen
må bebyggelse ikke påbegyndes, før tegninger og beskrivelse
med angivelse af udvendige farver har været forelagt nævnet
til godkendelse. II

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med
~ Overfredningsnævnets kendelse af 26/2 1962. I medfør af na-
MIIJø- og Enel!l!Jfrltlaf~YMtelseslovens§ 50, stk. l meddeles der herefter til-
J.nr SN 1qqR . \ '3..\.1.. \ 4 -000 \

1 I " '. '~99H
c:,Cj



ladeise til opførelse af tilbygningen i overensstemmelse mede de fremsendte tegninger og med anvendelse af materialer og
farver på byggeriet, som foran angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,

stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndig~~ bestemmer andet.

/1) /J ~
( /~/'I"~'l h'('~~V1 ~ 'j,

Finn Larsen G I ner Ni sen

Kopi af kendelsen sendes til:
Lone Block Jørgensen og Ole Rasmussen, Krydset 8, Kvanløse,
4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø

Udskriftens rigtighed b,~k;-~·lr.:},:
Dommereg i71i!JgSt€t'i " .•~, /~;2//4/7; ,...1, ...'D!; /V/ t{ -fY'

l/ .,'d~f
Susanne 16psøe

o.ass.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Jernløse Kommune
Teknisk Forvaltning
Gl. Skovvej 158
Nr. Jernløse
4420 Regstrup

Den 26/10 1998
F77/98

• Ved skrivelse af 11/9 1998 har kommunen for ejerne Lis og Ib
Hansen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en til-
bygning til eksisterende sommerhus på matr. nr. 9 y Igelsø
By, Kvanløse.

Ejendommen er omfat tet af Overfredningsnævne'Cs kendelse af
26/2 1962, hvorefter ingen bebyggelse må påbegyndes før byg-
ningstegninger og beskrivelse med angivelse af udvendige far-
ver, herunder tagets, har været forelagt nævnet til godken-
delse.

p _ .c;_. sorte tagsten
x,-#ø>l ~ $;

~ ~ ~1~Det bemærkes, at nævnet den 2/9 1994 har tilladt opførelse af
~rr'"

'\J ~ ~ :/en tilbygning til bestående redskabsskur på ejendommen.
3 ))~

'-Y, 'gKommunen har den 15/10 1998 tilsendt nævnet en opmålingsskit-
;;, " ~~, (\,'2·:seover eksisterende bygningers, herunder redskabsskurets

" '!:.,," ~placering på ejendommen, og i forhold hertil, den ansøgte
~" ~tilbygnings placering.

Det fremgår af ansøgningen, at tilbygningen ønskes opført i
blokhusbrædder, der males sorte i lighed med det eksisterende
sommerhus. Samtidig ønskes taget udskiftet, så der bliver

på hele sommerhuset.

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med
Overfredningsnævnets kendelse af 26/2 1962.



.. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l udskiftning af tag samt opførelse af tilbygning
til sommerhuset med den angivne placering, når der anvendes
materialer og farver, som ovenfor angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndig~h~~~n bestemmer andett&-. _

/- / .
I ' / /(f;v''h, tp,J):>--- ~~

Flnn Larsen Flemm~g'Jørgensen

./f'
Kopi af kendelsen sendes til:
Lis og Ib Hansen, Novembervej 25, l. th., 2730 Herlev
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø

Udskriftens rigtighed hekræft:as
Dommere~~ing~, atm /) 0 /tb (O~A~/l-

Susanne T6psriet'
o.ass.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8

4100Ringsted

Fax 57612216

Jernløse Kommune
Tekn. forvaltning
Gl. Skovvej 158,
Nr. Jernløse
4420 Regstrup

Den 8/6 1999
F44/99

• Ved skrivelse af 25/5 1999 har kommunen for ejeren Ingrid
Rasmussen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af car-
port på 17 m2 på matr. nr. 9 x Igelsø by, Kvanløse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
26/2 1962, hvorefter ingen bebyggelse må påbegyndes forinden
bygningstegninger og beskrivelser med angivelse af udvendige
farver, herunder tagets, har været forelagt nævnet til god-
kendelse.

Det er oplyst, at ejendommen er på 809 m2 og beliggende in-
denfor et aftalt sommerhusområde. Det eksisterende sommerhus
er på 68 m2, og carporten vil blive malet i samme brune farve
som huset.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-
~~let med Overfredningsnævnets kendelse af 26/2 1962.
~,om følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i

I en
~ i~t::~::n~:~::~i::ø~n::r::~d a::~g::e::::~:::ef::m~~~e af under-o

~ ~ d~r hensyn hertil, bestemmer nævnets formand - i medfør af
~~ ~turbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen

_~<t'~ for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades opførelse af,
\J

~
"-



carporten, når der anvendes materialer og farver, som angi-
vet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 13, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

,/,.,.?

Flemming Jørgensen
!
/

Kopi af kendelsen sendes til:
Ingrid Rasmussen, Maglesøvej 65, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø
Nævnsmedlem Finn Larsen, "EnggårdenII, Sønderstedvej 12, 4340
Tølløse
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 1300 Holbæk



,FREDNlNGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

.. .&fx..=i.761 2216
Kal.lIl 261/.02

Jernløse Kommune
Teknisk Forvaltning
GI. Skovvej 158
4420 Regstrup

9.juli 2001
F 47/01

Ved skrivelse af 15. juni og 19. juni 2001 har kommunen for ejereme Lis og Ib
Hansen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en carport med udhus på
matr.nr. 9 y Igelsø by, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 63.

Det er oplyst, at carport med udhus har et grundareal på 30 m2, at taget belægges
med trapezplader og at træbeklædningen omkring udhuset bliver l på 2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. februar 1962,
hvorefter ingen bebyggelse må påbegyndes før bygningstegninger og beskrivelser
med angivelse af udvendige farver, herunder tagets, har været forelagt nævnet til
godkendelse.

Det fremgår af tidligere og nuværende sagsakter , at nævnet tidligere har tilladt
opførelse af et fritidshus samt et udhus på ejendommen og at nævnet den 2. sep-
tember 1994 har tilladt opførelse af tilbygning til redskabsskuret og den 26. okto-
ber 1998 har tilladt opførelse af en tilbygning til sommerhuset.

Nævnets aførelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med Overfredningsnævnets
kendelse af 26. februar 1962.

Nævnet tillader derfor i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 opførelse
af carport med udhus, med den ifølge den fremsendte situationsplan angivne pla-
cering og i materialer og farver som angivet.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København
K) af bla.. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. 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. 001 ) \ I

J.nr. SN 2 .' 2_ \ L( -' :J,).) l

1 O .JULI 2001
1l.1



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. ~ -?

r'r#vt, q2?YM,~' ~
Finn Larsen Fle.ønlMf,JØ:

- 2 -



Kopi af kendelsen sendes til:
Lis og Ib Hansen, Maglesøvej 63, ~gelsø, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

Udskriftens rigtigiled bekræftes.
Dommerer?~~' Qsted, den ({Jo ol; )..c()\

r ._~ '1()c'~Sonja . ansen -
oass.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Jemløse Kommune
GI. Skovvej 158
4420 Regstrup

Ved ansøgn~ng af9. august 2001 har kommunen på vegne ejeren, Per Ebbe
Borchsenius Hansen, anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af udestue
på matr.nr. 9 av Igelsø by, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 11.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26, feburar
1962, hvorefter ingen bebyggelse må påbegyndes før tegninger med beskri-
velser er godkendt af fredningsnævnet.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at udestuen er på 23 m2 og opføres
for så vidt angår facaden i træprofilbrædder og glas og med tag aftrapezpla-
der. Træ vil blive malet i farven dodenkop som resten af huset.
Ejendommen er på 1240 ml, der hidtil er bebygget med et sommerhus på 50
m2 og et udhus på 26 m2

•

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke i stri'd med formålet med Overfrednings-
nævnets kendelse af 26. februar 1962.
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.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 5O, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udestue, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.

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

c:i Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
(.C) ex. påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
~ ....C::havnK) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
~ ~rganisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den«~

C;
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Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
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Deres J.nr. 1900-0 II

Den 20. august 2001



pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hel-
ligdag, 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 a

/srh

Kopi af kendelsen sendes til:
Per Ebbe Borchsenius Hansen, Maglesøvej 11, Kvanløse, 4420 Jemløse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Finn Larsen, "Enggården", Sønderstedvej 12,4340 Tølløse
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

/srh
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.Icm løse kOl11mune
Teknisk Forvaltning
GI Skovvej 158
-+..).20 Regstrup

Ved skrivelse af 3. oktober 2002 har kommunen for ejeren, Jesper Møller-
Andersen, ansøgt om nævncts tilladelse til opsætning afny tagkonstnlktion
og opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på matr.nr. 9 ad Igelsø
by. Kvanløse, beliggende Maglesøvej 49.

Kommunen har ved sagens fremsendelse bemærket:

"at det drejer sig om en tilbygmng på 25 m2 med overdækket areal på 15 m2
,

samt opførclse af ny tagkonstruktion af sorte bctontagsten. Vægge ønskes
opført i tnc og malet i en lysegrå farve.

Ejcndommen ligger i landzone indenfor et område, der i Kommuncp1anen er
udlagt ti I sommerhusområde. Grundareal et cr på 1.035 m2

, og der er i følge
bygnings- og boligregistret registreret et sommerhus på 52 m2

.

1følge Overfredningsnævnets kendelse af 3. marts 1962 må ingen bebyggel-
se p<lbegyndes forinden bygningstegninger og bcskrivelse mcd angivelse af
udvendige farver, herunder tagets, har været forelagt nævnet til godkendel-

se",

Nævnets afgorelse:

Optorelse af det ansogte byggeri lindes ikke l strId mcd fomlalet med Ovcr-
fi-cdnll1gs mc\'nets kendelse af 3. marts 1062.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udlagt
sommerhusomrilde. skannes det ansogte endvidere at være afunderordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Lndcr hensyn hertIl bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens ~ 50, stk. I,j r. fOITetningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4

_ _ at der tillades opsætlllng afny tagkonstruktion og Opfk)relse af tilbygning,
Ilar der anvendes materialer og f~lrver, som angivet.

Skov·, og 1\1atul'stY'r~:ls(::n
J.nr. SN 2001" ":' \ 1/'-1- (JOtA
Akt. nr, 65 _k_ Rir.
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Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe-
skyttelseslovens ~ 50, j f. ~ 66, stk. 2.

A fgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, j f. § 86, j [ § 87, stk. I,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K) af bl.a. ansogeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
ptlgælclende klageberettigede. Hvis klagefi-isten udløber en lørdag eller hel-
ligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Ti Ilaclclser må Ikke udnyttes. før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsa~ttende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemn~~~

/ ,/-<4'/~~-
Jørgensen

/srp

Kopi af kendelsen sendes tI!:
Jesper Møller-Andersen, Storkevænget 10, 4340 Tølløse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vcstsja~llands Amt. Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmecllem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

UdSkriften~ig~hed bekræftes. •. .
Dommeren II ~Q,S,ted~ c> ~ ~ K t 2001l' ~/(lC /\
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Jemløse kommune
Teknisk afd.
GI. Skovvej 158
4420 Regstrup

Vecl skrivelse af20. april 2004 har kommunen for ejeren, John Lassen, an-
søgt om nævncts tillaclelse til opsætning afnyt tag på parcel afmatr.nr. 9 e
Igelse by, Kvanløse, bcliggende Maglesøvej 37.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af2G. februar
1962, hvorefter bebyggelse ikke må påbegyndes før tegninger og beskrivel-
ser mcd angivelse af udvendige farver har været forelagt fredningsnævnet til
godkendelse.

Det fremgår af ansøgningen, at det eksisterende sommerhus på ejendommen
Cl' på 135 m2 og opført i træ med built-up tag. Hældningen på det nye tag vil
blive p{l max 20" og tagmaterialet vil enten blive tagpap, ståltag eller eternit.
I alle tilfælde vil t~lrvenblive sort.

Nævnets afgørelse:

• Det ansøgte byggeri findes ikkc i strid med Overfredningsnævnets kendelse
af 26. februar 1962.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbyg-
get sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underord-
net betydning i forhold til fredningens forn1ål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
tclseslovens ~ 50, stk. 1, jf. fOlTetningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opsætning af nyt tag, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1el påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-

Skov- og Naturstyrelse:o.
J.nr. SN 2001 c 12.11/~-000 J
Akt nr. l (~. Bil,

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F34/04
Deres J.nr. 1900-037

Den 27. april 2004
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gøreIsen 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.

Det 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
gchyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt elle delvis medhold i Deres klage.

Kopi af kendelsen sendes til:
John Lassen, D.I.H. røntgen, Box 1001, 3900 Nuuk, Grønland
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Finn Larsen, "Enggånlen", Sønderstedvej 12,4340 Tølløse

http://www.nkn.dk


SCANNET
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

Holbæk kommune
Teknik & Miljø
GI. Skovvej 158, Nr. Jernløse
4420 Regstrup

Adr. Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted
Tlf. 56642726
Fax 56656496

Deres j.nr.:
07/1296
F 21/07
Den
25. juni 2007

2~27. 02

Modtaget j
Skov. og Naturstyrellen

27 JUNI 2007

Ved skrivelse af 15. maj 2007 med bilag har kommunen på vegne ejerne Jet-
te og Carsten Jørgensen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en
overdækket terrasse og tilbygning til det eksisterende sommerhus på matr.
nr. 9 ar Igelsø by, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 21.

Kommunen har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket:

"Byggesagsafdelingen har fra Jette og Carsten Jørgensen, ejerne af oven-
nævnte ejendom, modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbyg-
ning til sommerhuset på 38 m2 og en overdækket terrasse på 21 m2.

Tilbygningen indeholder 2 værelser, mellemgang og entre. Efter tilbygnin-
gen bliver sommerhuset på i alt 87 m2 med overdækket terrasse på 21 m2•

Husets højde bliver fra 2,20 m, hvor det er lavest til 4,20 m, hvor det er
højest.
Huset og tilbygningen males i en sort farve, og på taget oplægges der mat-
sorte betontagsten.

Ejendommen har et grundareal på 865 m2, og ligger i et udlagt sommer-
husområde j fr. kommuneplanen. Desuden er ejendommen omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse tinglyst den 3. marts 1962. Ifølge kendelsen må
ingen bebyggelse påbegyndes, før bygningstegninger og beskrivelse med an-
givelse af udvendige farver, herunder tagets, har været forelagt frednings-
nævnet til godkendelse.

Tilbygningen er med små vinduer mod nabo og almindelige vinduer mod
vej. Mod have er placeret en terrassedør. Den eksisterende facade vender
mod vest, hvor der er en høj skrænt med en højdeforskel på 5 m fra østskel
til vestskeL Terrænet stiger meget mod syd. Da huset ligger i bunden inden
stigningen i terrænet, vil det med den lave tagkonstruktion ikke blive domi-
nerende i området.



'. '

Byggesagsafdelingen har således ingen bemærkninger til det ansøgte, og
fremsender hermed ansøgningen til Fredningsnævnets afgørelse".

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri, som tilbygning til eksisterende sommerhus beliggende
i udbygget sommerhusområde, findes efter det af Holbæk kommune om
byggeriet oplyste ikke at være i strid med formålet med Overfredningsnæv-
nets kendelse tinglyst den 3. marts 1962. Nævnet tillader derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 byggeriets udførelse i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og beskrivelser.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K) afbLa. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hel-
ligdag, 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøeenter/kom-
munen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlin-
gen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Side 2/3
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND Adr. Tinggade 15
Postboks 130 ~--" ..~ ..
4100 Ringsted ~ KA l ~\.""1t'J ,<,

Holbæk kommune
Teknik & Miljø
GI. Skovvej 158, Nr. Jernløse
4420 Regstrup

Tlf. 56642726
Fax 56656496
F 25/07
Den
11. juli 2007

Ved skrivelse af 25. maj 2007 har kommunen på vegne ejeren Bent Lunde-
gaard Nielsen annsøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på
21 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 9 ah, Igelsø by, Kvanløse, be-
liggende Maglesøvej 41.

Kommunen har ved sagens fremsendelse til nævnet bemærket:

"Tilbygningen opføres i samme stil som sommerhuset med sort bølgeeternit-
tag og vægge aflærketræ.

Ejendommen ligger indenfor et udlagt sommerhusområde. Ifølge Overfred-
ningsnævnets kendelse af 26. februar 1962 må ingen bebyggelse påbegyn-
des, forinden bygningstegninger og beskrivelse med angivelse af udvendige
farver, herunder tagets, har været forelagt nævnet til godkendelse.

Den nye tilbygning ønskes udført i forlængelse af det eks. hus og mod vest,
grunden støder op til åbne marker, som ligger i et højere terrænniveau, end
ejendommens arealer.
Tilbygningen opføres med en max. højde på 4 m, samme højde, samme ma-
terialer og samme taghældning som det eksisterende sommerhus, og vil der-
for ikke komme til at virke dominerende i området".

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med Overfrednings-
nævnets kendelse af26. februar 1962. Nævnet tillader derfor i medfør afna-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 opførelse af tilbygningen i farver og mate-
rialer som angivet.

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



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K) afbl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og
organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hel-
ligdag, 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøcenter/kom-
munen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlin-
gen afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

medhold'

Side 2/J,





































 KOPI 

Holbæk Kommune  
Vækst og Bæredygtighed 
Borger og Erhverv 
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 
 

Att. Eva Martin Legène 
evleg@holb.dk  
 
 
       

        FN-VSJ-109-2020 

        
        Den 7. december 2020  

 

Holbæk Kommune har ved mail af 30. september 2020 sendt nævnet en ansøgning om dispensation 
at måtte genopføre et sommerhus efter en brand på matr.nr. 9av Igelsø By, Kvanløse, beliggende 

Maglesøvej 11, 4300 Holbæk. Ejendommen ejes af Anni Hansen og Per Ebbe Borchsenius Hansen. 
 

Af ansøgningen fremgår: 
 

Beskrivelse af det ansøgte  

Der søges om genopførsel af et sommerhus, da en større brand i huset har ødelagt store dele af selve sommerhuset, 

udestue samt udhus.  

 

Sommerhuset ønskes opført i samme stil og udformning og på samme fundament som det eksisterende.  

 

Udestue og udhus bibeholdes, idet det ikke har taget så stor skade som huset, og det vurderes derfor at kunne 

renoveres.  

 

På vedlagte situationsplan kan placeringen af sommerhuset (B1 – syd) på 40 m2, udestuen (B1 – nord) på 23 m2 

samt udhuset (B2) på 26 m2 ses.  

 

Det eksisterende sommerhus har en fuldt udnyttet tagetage, hvilket ikke var tilladt, da sommerhuse ikke må have 

en tagetage, men blot en hems. Ansøgningen er derfor med en hems og ikke en fuldt udnyttet tagetage.  

 

Huset ligger på en 1240 m2 stor grund.  

 

Ansøgning om dispensation  

Følgende fremgår af fredningen:  

 

"Ingen bebyggelse må påbegyndes, forinden bygningstegninger og beskrivelse med angivelse af udvendige farver, 

herunder tagets, har været forelagt nævnet til godkendelse.”  

 

Da der søges som genopførsel af et sommerhus, vurderes det ansøgte at forudsætte en dispensation fra fredningen.  

 

Da der netop er tale om genopførsel af et nedbrændt sommerhus, der ønskes opført i samme stil og udformning  

som det oprindelige sommerhus, anbefaler Holbæk Kommune at der meddeles dispensation fra fredningen.  

 

Til orientering – øvrige tilladelse  

Foruden dispensationen fra fredningen skal det ansøgte sommerhus have en landzonetilladelse samt en byggetil-

ladelse.  

 

Til orientering er Holbæk Kommune sindet at meddele begge tilladelser.  

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tl f. 20 60 23 94 
vests jaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:evleg@holb.dk
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Området er desuden omfattet af en skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Når der meddeles landzone-

tilladelse til det ansøgte sommerhus efter planlovens § 35, stk. 1, gælder forbuddet i naturbeskyttelsesloven § 17 

ikke, da hensynene til natur og landskab, som er formålet i § 17, generelt varetages ved administrationen af land-

zonebestemmelserne. I dette tilfælde vil genopførelse af et sommerhus således ikke kræve en dispensation fra 

skovbyggelinjen. 
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Holbæk Kommune har i mail af 26. oktober 2020 oplyst, at ejendommen ikke er omfattet af beskyttet 
natur eller Natur2000. Nærmeste Natura2000-område er Egernæs med holme og fuglsø, der ligger 

ca. 6,21 km fra ejendommen (habitatområde 247) og genopførelse af sommerhuset vurderes ikke at 
påvirke naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser for arter, som området er ud-
peget for. Det vurderes ikke, at der ved genopførelsen af huset vil ske tiltag, som vil berøre eventuelle 

Bilag IV-arter” (som er nævnt i NBL Bilag 3). 
 

DOF Holbæk har i mail af 5. oktober 2020 udtalt, at foreningen ingen indvendinger har mod en di-
spensation fra fredningen. 
 

Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk har ikke udtalt sig om ansøgningen. 
 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. februar 1962 om en fredning af 
em del af matr.nr. 9e Igelsø By, Kvanløse. Rejsningen af fredningen blev begrundet med, at det nær-
liggende Markemosebjerg med omgivelser ønskedes bevaret i den daværende tilstand. Ejerne tilbød 

at pålægge ejendommen og de fra denne udstykkede parceller en servitut bl.a. om, at ingen bebyg-
gelse må påbegyndes, forinden bygningstegninger med angivelse af udvendige farver, herunder ta-

gets, har været forelagt fredningsnævnet til godkendelse. Fredningsnævn og Overfredningsnæ vn 
fulgte ejernes tilbud. 
 

 
Ejendommen er markeret med en blå prik. Fredede områder er markeret med skravering. 
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Nævnets afgørelse: 

 

At genopføre et nedbrændt sommerhus på samme fundament og i samme stil og udformning som det 
tidligere er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.  

 
Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 

forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at genopføre et sommerhus som beskrevet i ansøg-
ningen. 
 

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

 
 

Ole Stryhn 

formand 
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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.naevnenes-
hus.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 væsentlige, 
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.  
 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er ud-

løbet, 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. 

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


 

 

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Telefon 20 60 23 94 

 
 
Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed 
Plan & Erhverv 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 

FN-VSJ-010-2022 
Den 2. april 2022 

 
 
Holbæk Kommune har ved mail af 3. februar 2022 sendt fredningsnævnet en ansøgning om 
dispensation til at opføre et sommerhus på matr.nr.  9an Igelsø By, Kvanløse, beliggende 
Maglesøvej 10, 4300 Holbæk. Ejendommen ejes af Inge Grethe Nilausen og Nis Nissen. 
 
Af kommunens brev fremgår bl.a.: 

 
Beskrivelse af det ansøgte  
Ejerne søger om tilladelse til at nedrive det eksisterende sommerhus, som er registreret til 53 m2, samt et 
udhus registreret til 9 m2. Grunden har et areal på 872 m2.  
 
De søger samtidig om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på 71 m2 samt et udhus på 25 m2. Det nye 
sommerhus placeres på samme sted som det gamle sommerhus. Tegningsmateriale er vedlagt. Huset op-
føres med ydervægge i lodret 22 mm træbeklædning, som holdes i træfarvet, og tag af tagpap. Vindues-
rammer og dørkarme er sortmalede. Huset opføres med ensidig taghældning, hvor den højeste facade ven-
der mod øst. Facadehøjden er henholdsvis ca. 3,5 m og ca. 2,5 m.  
 
Skuret opføres i samme materialer som sommerhuset og får en maksimal højde på 2,6 m.  
 
Tegningsmaterialet til sommerhus og udhus er vedhæftet særskilt. 
 
Ansøgning om dispensation/godkendelse  
 
Følgende fremgår af fredningen:  
 
”Ingen bebyggelse må påbegyndes, forinden bygningstegninger og beskrivelse med angivelse af udvendige 
farver, herunder tagets, har været forelagt til nævnets godkendelse”.  
 
Da der søges om tilladelse til at nedrive de eksisterende bygninger og opføre et nyt sommerhus samt udhus, 
vurderes det ansøgte af forudsætte en godkendelse fra Fredningsnævnet.  
 
Da der er tale om et sommerhus og udhus i en rimelig størrelse og beskeden højde i afdæmpede farver, 
anbefaler Holbæk Kommune at Fredningsnævnet meddeler dispensation/godkendelse i forhold til frednin-
gen.  
 
Til orientering – øvrige tilladelser  
 
Foruden en dispensation/godkendelse fra fredningen skal det ansøgte sommerhus have en landzonetilla-
delse samt en byggetilladelse. Udhuset skal alene have byggetilladelse.  
 
Til orientering er Holbæk Kommune sindet at meddele de nødvendige tilladelser.  
 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Området er desuden omfattet af en skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Når der meddeles 
landzonetilladelse til det ansøgte sommerhus efter planlovens § 35, stk. 1, gælder forbuddet i naturbeskyt-
telseslovens § 17 ikke, da hensynene til natur og landskab, som er formålet i § 17, generelt varetages ved 
administration af landzonebestemmelserne. I dette tilfælde vil opførelse af sommerhuset således ikke 
kræve en dispensation fra skovbyggelinjen. 
 

Holbæk Kommune har den 16. marts 2022 supplerende oplyst, at kommunen har besigtiget 
arealet og vurderer, at der ikke findes levesteder for bilag 4-arter eller fredede arter på arealet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening Holbæk har den 23. marts 2022 udtalt: 

 
Vi har været forbi for at bedømme forholdene. Det eksisterende hus ligger højt, men naboen ligger væ-
sentligt højere med et noget større (helårs)hus. Det nuværende lave saddeltag erstattes med ensidigt lavt 
fald, der får en begrænset øget facadehøjde mod udsigten. Vi har således ingen bemærkninger og ser in-
gen grund til at afholde besigtigelse.  

 
 

 
Matr.nr. 9an Igelsø er vist med gult omrids. Fredning er vist med blå skraverin 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. februar 1962. Rejsningen af 
fredningssagen blev begrundet med, at det nærliggende Mørkemosebjerg med omgivelser øn-
skedes bevaret i den daværende tilstand. Ejerne tilbød at pålægge ejendommen og de fra denne 
udstykkede parceller en servitut bl.a. om, at ingen bebyggelse må påbegyndes, forinden byg-
ningstegninger med angivelse af udvendige farver, herunder tagets, har været forelagt fred-
ningsnævnet til godkendelse. Fredningsnævn og Overfredningsnævn fulgte ejernes tilbud. 
 
Nævnets afgørelse: 
 
At opføre et nyt sommerhus og et nyt udhus i stedet for et eksisterende sommerhus vil ikke 
være i strid med fredningsbestemmelserne. 
 
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en 
dispensation.  
 
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, en dispensation til at opføre et nyt sommerhus og et nyt udhus i stedet for et eksisterende 



3 

sommerhus og udhus, alt som beskrevet foran. Det er en forudsætning, at farven på tagpap er 
sort eller grålig. 
 
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 66, stk. 2. 
 
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpe-
gede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Gunner Nielsen. 
 
 

Ole Stryhn 
 formand 
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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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning, 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 væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  
 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegeby-
ret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønin-
deks 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.naevnenes-
hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. 
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 om-
fattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.  
 
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 gebyret, 
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udlø-
bet, 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. 
 

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


 

 

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Telefon 20 60 23 94 

 
 
Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 

FN-VSJ-027-2022 
Den 24. maj 2022 

 
Holbæk Kommune har ved mail af 22. april 2022 sendt fredningsnævnet en ansøgning om di-
spensation til at ændre et udhus på matr.nr. 9v Igelsø By, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 
67, 4300 Holbæk. Ejendommen ejes af Tomas Bruunshuus Sørensen. 
 
Af kommunens mail fremgår: 

 
Ansøgning om godkendelse/dispensation fra fredning vedr. Igelsø 
… 
 
Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af et nyt udhus, til erstatning for et eksiste-
rende, faldefærdigt udhus (angivet som bygning 2 på BBR).  
 
Beskrivelse af det ansøgte  
Ejeren søger om at opføre et nyt udhus på 14 m², der skal erstatte et eksisterende mindre udhus. Ud over 
udhuset er der et sommerhus på 84 m² og et andet udhus på 15 m². Grunden er på 812 m².  
 
Det nye udhus bliver opbygget med mursten på to sider, da udhuset bliver gravet ind i terrænet, og sort-
malet træbeklædning på de to andre sider. Taget bliver belagt med tagpap. Ansøgningsmaterialet er ved-
lagt, og der arbejdes videre med løsningsforslag 1 i ansøgningsmaterialet.  
 
Ansøgning om dispensation/godkendelse 
Følgende fremgår af fredningen:  
”Ingen bebyggelse må påbegyndes, forinden bygningstegninger og beskrivelse med angivelse af udven-

dige farver, herunder tagets, har været forelagt til nævnets godkendelse”. Da der søges om tilladelse til at 

opføre et nyt udhus, vurderes det ansøgte af forudsætte en godkendelse fra Fredningsnævnet.  
 
Da der er tale om udhus i en rimelig størrelse og beskeden højde i afdæmpede farver, anbefaler Holbæk 
Kommune at Fredningsnævnet meddeler dispensation/godkendelse i forhold til fredningen.  
 
Til orientering – øvrige tilladelser  
Udhuset skal alene have byggetilladelse, da det ikke overholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser 
jf. Bygningsreglement 2018, kap. 8. Til orientering er Holbæk Kommune sindet at meddele den nødven-
dige tilladelse. Sagsbehandlingen afventer Fredningsnævnets afgørelse. I forbindelse med sagsbehandlin-
gen, vil vi udbede os mere præcise oplysninger om dimensioner, men ud fra det fremsendte vurderer vi, 
at udhuset vil få et acceptabelt omfang, især da det graves ind i terræn. 
... 
 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Danmarks Naturfredningsforening Holbæk har ikke udtalt sig om ansøgningen, men har haft 
lejlighed hertil. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. februar 1962. Rejsningen af 
fredningssagen blev begrundet med, at det nærliggende Mørkemosebjerg med omgivelser øn-
skedes bevaret i den daværende tilstand. Ejerne tilbød at pålægge ejendommen og de fra denne 
udstykkede parceller en servitut bl.a om, at ingen bebyggelse må påbegyndes forinden byg-
ningstegninger med angivelse af udvendige farver, herunder tagets, har været forelagt fred-
ningsnævnet til godkendelse. Fredningsnævn og Overfredningsnævnet fulgte ejernes tilbud. 
 
 

 
Maglesøvej 67 er vist med gult omrids. Fredede områder er med blå skravering. 
 



5 

Nævnets afgørelse: 
 
At opføre et nyt udhus i stedet for et eksisterende udhus vil ikke være i strid med fredningsbe-
stemmelserne.  
 
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold kan henset til den beskedne 
størrelse af det nye udhus ikke antages at tale imod at give en dispensation, så længe nedriv-
ningen af det eksisterende udhus sker uden for yngle- og rasteperioden for evt. flagermus (15. 
april - 31. maj og 1. september - 31. oktober), og at det i øvrigt i forbindelse med nedrivningen 
sikres, at der ikke er flagermus.  
 
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, dispensation til at opføre et nyt udhus på 14 m2 - benævnt løsningsforslag 1 i ansøgningen - 
i stedet for et eksisterende udhus, alt som beskrevet foran. 
 
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 66, stk. 2. 
 
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpe-
gede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Gunner Nielsen. 
 
 

Ole Stryhn 
 formand 
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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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning, 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 væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  
 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegeby-
ret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønin-
deks 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.naevnenes-
hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. 
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 om-
fattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.  
 
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 gebyret, 
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udlø-
bet, 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. 
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Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
Telefon 20 60 23 94 

 
 
Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 

FN-VSJ-023-2022 
Den 21. juni 2022 

 
Holbæk Kommune har ved mail af 4. april 2022 sendt fredningsnævnet en ansøgning om dis-
pensation til at opføre et sommerhus på matr.nr. 9ai Igelsø By, Kvanløse, beliggende Magle-
søvej 39, 4300 Holbæk. Ejendommen ejes af Pia Rosenløwe Bondesen og Michael Johnny 
Bondesen. 
 
Af kommunens mail fremgår: 

 
Ansøgning om Fredningsnævnets dispensation fra Fredning vedr. Igelsø - Reg. Nr. 02627.02 
Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive det eksisterende sommerhus og 
udhus, og opføre et nyt sommerhus samt en garage på ejendommen 
... 
  
Beskrivelse af det ansøgte 
Ejerne søger om tilladelse til at nedrive ejendommens eksisterende lovlige bebyggelse, som i henhold til 
BBR er: 

 et sommerhus fra 1963, om-/tilbygget i 1993, på 43 m², 
 et udhus på 2 m², og 
 et udhus på 3 m². 

  
Ejendommen har et grundareal på 1291 m². 
  
Der søges samtidig om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på 91 m² samt en fritliggende garage på 
50 m². Sommerhuset udføres med et overdækket terrasseareal på 29 m². 
Det nye sommerhus placeres på omtrent samme placering som det eksisterende sommerhus. Tegnings-
materiale er vedlagt. 
Både sommerhus og garage udføres med fladt, built-up tag med sort tagpap som tagbeklædning. Bygnin-
gernes udvendige facader udføres med sorte, vandretliggende brædder på klink. Tilbagetrukne bygnings-
facader under det overdækkede areal udføres med lodret træbeklædning, som med tiden patinerer til en 
grålig farve. Nedløbsrør, døre og vinduer uføres i sort. 
  
Herudover fremgår det af ansøgningsmaterialet, at en eksisterende, overdækket terrasse på 18 m² i ejen-
dommens sydvestlige hjørne søges lovliggjort. 
  
Ansøgning om dispensation 
Følgende fremgår af fredningen: 
”Ingen bebyggelse må påbegyndes, forinden bygningstegninger og beskrivelse med angivelse af udven-

dige farver, herunder tagets, har været forelagt til nævnets godkendelse”. 
Da der søges om tilladelse til at nedrive de eksisterende bygninger og opføre et nyt sommerhus samt ga-
rage, er det kommunens vurdering, at det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets dispensation. 
Da der er tale om et sommerhus og udhus i en rimelig størrelse, beskeden højde og med naturlige farver, 
anbefaler Holbæk Kommune, at Fredningsnævnet meddeler dispensation i forhold til fredningen. 
Holbæk Kommune anbefaler ligeledes, at Fredningsnævnet meddeler dispensation til bibeholdelse af den 
eksisterende overdækkede terrasse. 
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I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 er det kommunens vurdering efter foretagen besig-
tigelse, at det ikke kan udelukkes, at der kan være flagermus i bygningen. 
Der er mange lignende bygninger i området, så den økologiske funktion vurderes ikke at blive påvirket 
ved nedrivning af huset, hvis huset skulle fungere som yngle- eller rastested for flagermus. 
Det er dog kommunens anbefaling, at nedrivning af huset sker skånsomt, under iagttagelse af en mulig 
forekomst af flagermus og uden for flagermusenes yngle- og rasteperioder, som er 15. april - 31. maj og 
1. september - 31. oktober. 
Det er kommunens vurdering, at der er ikke andre fredede eller beskyttede arter på ejendommen. 
 
Til orientering – øvrige tilladelser 
Foruden en dispensation fra fredningen skal det ansøgte sommerhus have en landzonetilladelse samt en 
byggetilladelse. Udhuset og den overdækkede terrasse skal alene have byggetilladelse. 
Til orientering er Holbæk Kommune sindet at meddele landzonetilladelse. 
Ejendommen er desuden omfattet af en skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Når der medde-
les landzonetilladelse til det ansøgte sommerhus efter planlovens § 35, stk. 1, gælder forbuddet i naturbe-
skyttelseslovens § 17 ikke, da hensynene til natur og landskab, som er formålet i § 17, generelt varetages 
ved administration af landzonebestemmelserne. I dette tilfælde vil opførelse af sommerhuset således ikke 
kræve en dispensation fra skovbyggelinjen. 
... 

 
Situationsplan 
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Facader 

 
Facade 
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Facade 
 
 

 
 

Fotos af terrasse, som ønskes bevaret 
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Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, har ikke udtalt sig om ansøgningen, men har haft 
lejlighed hertil. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. februar 1962. Rejsningen af 
fredningssagen blev begrundet med, at det nærliggende Mørkemosebjerg med omgivelser øn-
skedes bevaret i den daværende tilstand. Ejerne tilbød at pålægge ejendommen og de fra denne 
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udstykkede parceller en servitut bl.a om, at ingen bebyggelse må påbegyndes forinden byg-
ningstegninger med angivelse af udvendige farver, herunder tagets, har været forelagt fred-
ningsnævnet til godkendelse. Fredningsnævn og Overfredningsnævnet fulgte ejernes tilbud. 
 

 
Matr.nr. 9ai Maglesø er vist med gult omrids. Fredning er vist med blå skravering. 
 
Nævnets afgørelse: 
 
At opføre et nyt sommerhus og en garage i stedet for et eksisterende sommerhus og udhuse vil 
ikke være i strid med fredningsbestemmelserne. Det er heller ikke i strid med fredningsbestem-
melserne, at der er opført en overdækket terrasse i det sydvestlige hjørne af ejendommen. 
 
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en 
dispensation, så længe nedrivningen sker uden for yngle- og rasteperioden for flagermus, der 
er 15. april - 31. maj og 1. september - 31. oktober, og at det i øvrigt i forbindelse med nedriv-
ningen sikres, at der ikke er flagermus.  
 
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, dispensation til at opføre et nyt sommerhus og en garage i stedet for et eksisterende som-
merhus og udhus, alt som beskrevet foran. Nævnet meddeler tillige en lovliggørende dispensa-
tion til en eksisterende overdækket terrasse. 
 
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 66, stk. 2. 
 
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpe-
gede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Gunner Nielsen. 
 
 

Ole Stryhn 
 formand 
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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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning, 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 væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  
 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegeby-
ret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønin-
deks 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.naevnenes-
hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. 
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 om-
fattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.  
 
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 gebyret, 
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udlø-
bet, 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. 
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