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REG. NR. 6.2891.05.1

GRUSBAKKEN

305 DRAGSHOLM 1411 II SV

INDHOLDSFORTEGNELSE

I

Deklaration af 28/5-1963 (privat), lyst 24/7-1963, om vilkår
for sommerhus bebyggelse.
Afgørelse af 9/3-1967 (nævn 100/67) - tilladelse til bebyg-
gelse.
Afgørelse af 6/3-1989 (nævn 17/89) - tilladelse til tilbyg-
ning.
Afgørelse af 22/3-1989 (nævn 21/89) - tilladelse til tilbyg-
ning.
Afgørelse af 30/3-1989 (nævn 10/89) - tilladelse til bebyg-
gelse.
Afgørelse af 6/9-1989 (nævn 118/89) - tilladelse til bebyg-
gelse)
Afgørelse af 5/10-1989 (nævn 129/89 , 134/89 og 143/89) -
til~adelser til bebyggelser m.v.
Afgørelse af 3/8-1990 (nævn 79/90) - tilladelse til bebyggelse.
Afgørelser af 26/9-1990 (nævn 92/90 og 98/90) - tilladelser
til bebyggelser.
Afgørelse af 30/1-1991 (nævn 154/90) - tilladelse til til-
bygning.
Afgørelse af 8/5-1991 (nævn 4/91) - tilladelse til bebyggelser .
Afgørelse af 15/5-1991 (nævn 41/91) - tilladelse til bebyggelse.
Afgørelse af 3/~-1991 (nævn 69/90) - tilladelse til bebyggelse.
Afgørelse af 11.3.92 (nævn 20/92) - tilladelse tiltilbygning.

- Afgørelse af 19/5 1992 (nævn - 53/92) - tilladelse til garage.

- Afgørelse af 6/5 1993 (nævn - 20/93) - princip-tilladelse til
sommerhus.

•
- Afgørelse af 30.9.93 8nævn 50/93) - tilladelse til tilbygning.

- Afgørelseaf 20.01.94 (nævn 95/93) - tilladelsetil tilbygning.

Afgørelse af 30.3.94 (nævn10/94)- tilladelse til sommerhus i angivne
farver.

- Afgørelseaf 13.4.94 (nævn?7/93)- till. til sommerhuspå vilkår.

Se også REG. NR.:



REG. NR. 6.2891.05

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af 30. september 1994 (nævn 63/1994) - tilladelse til

opførelse af tilbygnin til sommerhus
- Afgørelse af 10. november 1994 (nævn 68/1994) - tilladelse til

opførelse af udhus.
- Afgørelse af 29/9-95 (nævn 50/95) - tilladelse til opførelse

af en tilbygning.
Afgørelse af 11.04.1996 (nævn 8/96) - Tilladelse til
opførelse af brændehus matr.nr. 10a Veddinge.

- Afgørelse af 22.05.1996 (nævn 8/1996) - Rettelse til afgørelse af
11.04.1996 - skal være matr.nr. 10cz Veddinge by.

- Afgørelse af 21.05.1996 (nævn 23/1996) - Tilladelse til at opføre
tilbygning på matr.nr. 10 bo Veddinge by, Fårevejle.

Afgørelse af 07.03.1997 (nævn 10/97) - Tilladelse til opførelse af
tilbygning på matr.nr. 10r Veddinge by, Fårevejle.
Afgørelse af 01.04.1997 (nævn 12/97) - Tilladelse til opførelse
af tilbygning til sommerhus på matr.nr.lObs Veddinge by, Fårevejle.

Afgørelse af 02.06.1997 (nævn 25/97) Tilladelse til opførelse af
tilbygning på matr.nr. 10dd Veddinge by, Fårevejle.

Se også REG. NR.:



REG. NR. 6.2891.05.1
GRUSBAKKEN

305 DRAGHOLM 1414 II SV

MATRI KE L FORT EG N E L S E

(ajour pr. 24/ 7 19 63)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

tt 10~, 10f Veddinge By, Fårevejle

•

et---------------------
Gældende matrikulært kortbilag: mangler
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;v'lodt:lget I
• ";KuV- og NatLIrstyrelsen

~ " ;..~;:() 198Q
i '"' \ II,r;, .

D e k l a r a t i o n •

. Unders~revn~ ejer af e~elldommen matr. ~. lo ~ og lo f _)
Vedd~nbe by, FareveJle sogn, palæGger herved eJendommen føl~n~
de besteDEelser, der vil v.ære at lyse som servitutstiftende,
idet der med hensyn til allerede påhvilende hæftelser, servit~t-
ter og byrder henvises til dennes blad i tingbogen., .

• " Ipen på vedhæftede deklarationsplan viste del af m~tr. nr.
lo b og lo f udstykkes i parcellerne l til 41, og for disse gæl-- -der følgende bestemmelser:
l. Parcellerne må kun anvendes til sommerhusbebyggel~e, og på hver

parcel må kun opføres eet sommerhus til een familie, og må så-
ledes ikke benyttes til sommerkoloni o. lign. for børnehaver,
skoler, spejder m. v., ligesom enhver form for teltslagning er
forbudt.

Parcellerne må ikke yderligere udstykkes, og der må ikke
foretages udlejning af dele af parcellerne.

Der må ikke fra parcellerne drives erhvervsvirksomhed af
nogen art, men sælgeren er dog berettiget til eventuelt at sæl-
ge enkelte parceller til brug for forretninger til daglige for-
nødenheder. Undtaget fra beste~elsen er endvidere den parcel,
hvorpå lundbrugsbygningerne ved eventuel senere udstykning vil
blive beliggende.

2. Sommerhuse, der opføres på parcellerne, må ikke være mindre end
30 m~ bruttoareal, og bebyggelsen skal placeres således på par--cellerne, at den falder mest naturligt ind i landskabet, og er
til mindst gene for naboparcellernes udsigt. Bebyggelsen må
ikke ~luceres naboskel nærmere end 5 meter i overensstemmelse
med dun for kommunen gældende bygningsvedtægt.

~ntet sommerhus må opføres i mere end eet plan bortset
:fra ~:(,umC]'lJuse på skrånende arealer, der må opføres i li plan.
Spc<.;j (.ltLUlIul;rkes,at den på deklarationsridsets parcel 32 væ-

/'"/2/e
nom'" 4.#$::: -'dL.lb: &:?/ •
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rende høj skal friholdes for såvel bebyggelse som beplantning.
Forinden byggeri påbegyndes,skal bygningstegninger med

anbivelse af udvendige farver godkendes af Naturfredningsnæv-
net for Holbæk Amt, ligesom bygningstegnin5er samt beliggen-
hedsplan skal fremsendes til kommunens bYbningskommission og
sundhedskommission til godkendelse.

3. Der må ikke foretages ændringer af landskabet ved planerings-
arbejder bortset fra sådanne planeringer, der er nødvendige
for gennemførelse af byggeri og anlæg af holdeplads for auto-
mobiler, der ikke må henstilles på de til udstykningen høren-
de veje •

Der må ikke på parcellerne foretages sådan beplantning,
at denne får skovagtig karakter og bortset fra enkeltstående

træer må bevoksningen ikke være højere end 2f meter og skal
være til mindst mulig gene for andre parcelejere.

Der må ikke på parcellerne findes beplantninger af pil,
poppel eller hyld. ~-

Parcellerne må ikke hegnes, men skel må markeres med
enkeltstående granstolper ikke over 30 cm høje fpr-bunden med
en enkelt glat tråd.

D~t på deklarationsridset med ~ skravering viste skr.ænt-
areal skal henligge uforandret.

4. Der tilkommer nuværende og fremtidige ejere af de udstykkede
parceller samt af parceller der senere bliver udstykket fra
hovedejendommen færusels-, opholds- og baderet på det på dekla-
rationsridset med ~skravering anviste fællesareal. Det re-
sterende til hovedejendommen hørende st~andareal .og skræntareal. .. -,. .

har ejeren forplibtet sig til at afstå til.det offentlige til-
ligemed areal til en 3 meter bred sti langs ejendommens østskel
samt den på deklaratio~srid~et' vist~ parcel l, der skal anvendes
til offentlig parkeringsplads.

5. Parcelejerne er pligtige at v.æremedlem af en grundejerforening,
som den nuvær~nde ejer på anfordring kan kræve dannet, når 20
parceller af udstykningen er afhændet.

Grundejerforeningens primæTe opgave er at
af fællesarealerne, herunder veje og stier, 06
gen er pligtig til på anfordring vederlagsfrit
på de omhandlede areal er. .'Grundejerforeningen sørger for anlæg og vedligeholdelse af
vejene, idet sælgeren kun afstår jord til disse.

Grundejerforeningen repræsenterer iøvrigt parcelejerne i

stå som skødehaver
grundejerforenin-
at modtage skøde ~ l



.\

alle anliggender vedrørende udstykningen.
6. Nærværende bestemmelser skal også være gældende for senere

udstykninger.
Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er ejeren

af hovedejendommen, så længe denne endnu ikke er endelig ud-
stykket samt grundejerforeningen, når denne er blevet stiftet.
på ejerens anfordrin~ naturfreani~~~vnet for Holb~k Amt.Fårevejle, den ~~~ maj 1963.

•
• I • Ir.

I/tl' lp"
§ 14-1: 1./.
§ 14-2: J ..
Køss. "•. /7 Ir. -tr.

øre Indført I dagbogen for Nykøbing
Sjæll. Købstad 0& Dragsholm Birk

" den 2 tr J ~~ , t>"S Tinglyst.
"

" {
"

Ovennævnte deklaration aflyses for så vidt angår punkt 4~s

e
e
•

bestemmelse om, at parcel l (den senere matr.nr. lo'~, der
ved skØde tinglyst den 30JD 1972 er overdraget til Dragsholm
kommune) skal anvendes til offentlig parkeringsplads, jfr.
Fr.j.nr. 172 C/83. løvrigt bibeholdes deklarationens ordlyd.

".. ........$II....V.$ ... u•................... 1a.. ,d. 24/7 1984.

SofieveJ .., aoo ~ t"
lIf_(CB)4342~ "- \~ k

J~slt~
-J--\fg. formand.

N)FØRT \DAGBOGEN
FOR N\'KØIING SJ. RETSKREDS

25 JUU l8't
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02891.05

Dispensationer i perioden: 09-03-1967 - 26-02-2007



NatUrfredningsnævnet for
Holbæk amtsrådskreds•Adr. Dommerkontoret, SofJevej4. Holbæke. Tlf. nr. n.

REG. NR.
Holbæk, den '.mart. 19 5T•

Pr. j. nr. 100 !t19 67 .

I et hertil indsendt andragende har De ansøgt om tilladelse
til at opføre et sommerhus på matr. nr .

• Foranlediget heraf skal man herved meddele tilladelse til
at opføre den ansøgte bebyggelse på nævnte ejendom i overens-
stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse, som for-
bliver her til opbevaring i nævnets arkiv.

Opmærksomheden henledes på, at bebyggelsen tillige skal
godkendes af bygningsmyndigheden: Fårevejle Kommune.

I E.Rø3økjer
fg.:tmd.

/Blau Larsen••
MlIlømlnlsterlet. 'J. nr. SN

1 3 MRS. 1989
:AJ(f. nr.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nOrdlige fredningskreds

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

REG. NR.
Kopi til orientering 4300 Holbæk, den 6/3 19 89

Fr. j. nr. l 7 B /19 89

Angående bebyggelse på matr.nr. lo v Veddinge by, Fårevejle,

beliggende Grusbakken l.

Ved brev af 6/1 1989 til Dragsholm kommune, af kommunen vide-

resendt hertil, har B. Hornung Pedersen ansøgt om nævnets tilladelse

tttil en bebyggelse på sin ovennævnte ejendom, bestå~nde af en tilbyg-

ning på 15 m2 til det eksisterende sommerhus udført i samme stil og

materialer som det eksisterende hus •• Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af

deklaration af 28/5 1963 tinglyst den 24/7 1963, hvorefter bygnings-

tegninger med angivelse af udvendige farver skal godkendes af nævnet.

Det fremgår af .nævnets sag F 100 B/67, hvori tilladelse med-

deltes til opførelse af sommerhuset, ~t dette- blev træbeklædt og behand-

let med brun Solignum.
l ,

I anledning heraf tilfader nævnet herved i medfør af den nævnte

deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstem-

ttmelse med det fremsendte prOjeKt.

tt Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a,

hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens·meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slots-

marken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen,

Vestsjællands amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den på-

gældende klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens

udløb, jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, B. Hor-

e nung Pedersen, Toftegårdsvej

Dragsholm kommune. Ke



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nOrdlige fredningskreds

adr. DommerlcDntoret, SofieIIej 4, Hølbak
tlf. nr. 03a 42"

KcØ til or1entering
Modtagetr

Skov- og Natursfyreisen

2 8 ~IAR. 1989

REG. HR. tJ ~ g~1.0Jc
4300 Holbæk, don .l~3 19

Fr. j. nr. 21 B /19 89

Angående bebyggelse på matr.nr. lo dc Veddinge by, Fårevejle,

beliggende Sandbakken 15, 4550 Asnæs.

Ved brev af 26/1 1989 og senere har Dragsholm kommune på vegne

ejendommens ejer Erik Møller ansøgt om tilladelse til en tilbygning

på ovennævnte ejendom, bestående af carport og udhus med neutral

• brun farve.

Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af

I deklaration af 28/5 1963)tinglyst den 24/7 1963 og senere, hvorefter

bygningstegninger med angivelse af udvendige farver skal godkendes

af nævnet.

I anledning heraf tillader nævnet herved i medfør af den nævnte

deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overens-
stemmeise med det fremsendte projekt.

Nævnets tiladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a

hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slots-Ir marken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen,

Vestsjællands amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den på-

gældende klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klage-

fristens udløb, jvf. naturfredningslovens § 58.

Ejeren er ikke herfra underrettet om afgørelsen.

Ketty Grutzmeier.

-• Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelæn
J.nr.sN/j!I/~, 0°0/
Akt.nr.,i

Bil.

Iv!>



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts norctllge fredningskreds, ,

adr. Dommerkontoret, SoIievej 4, HoIbek . Modtaget I
tlf. nr. 03 a 42 11 Skov- og Naturstyrelsen

3 1 HAR. 1989

~ til or1entertng REG. NR.
4300 Holbæk, den 30/3 19 89

Fr. j. nr. lo B /19 89.

Angående bebyggelse på lIatr.nr. lo ce Veddinge by, Fårevejle,
beliggende Stenbakken 3, DragsholJR kOlllllune.

I

Ved brev af 11/1 1989 har Dragsholm kommune på vegne Kurt Jensen som ejer
af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ejen-
dommen bestående af et gæstehus på ca. 16 m2 med facade af trykimprægnerede
bjælker og tagbelægning af tagpap.

Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af deklaration
af 28/5 1963, tinglyst den 24/7 1963, hvorefter bygningstegninger med angivel-
se af udvendige farver skal godkendes af nævnet.

I anledning heraf tillader nævnet herved i medfør af den nævnte deklara-
tion for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tiloverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, Kurt Jensen,
Carit Etlarsvej 9 3. th., 1814 Frederiksberg C .

,
•

Ketty Grutzmeier.

Miljøministeriet
Skov- og NaturstyreLsen
J.nr. SN /.:z/ /4- 'pOc:;J /

Akt. nr. '7



Frednlngan.vnet for Vestsjællands
.mt. nOrdlige fredningskreds
adr. Dommerkontor.t; SofleveJ 4, Holbæk

II'.nr. 53 43 42 11

~ til orientering 4300 Holbæk, den 6/9 19 89

REG. NR. 6# 'J..,& ~ l.D 5./
Fr.j.nr. 118 B 119 89.

Anglende bebyggelse pI lIIatr.nr. 10 Ic Veddinge by, FArevejle, beliggende
Gyvelbalcken 5, Dragsholm kommune.

Ved brev af 31/7 1989 har Dragsholm kommune på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ejendommen bestående

~ af en carport i trykimprægneret træ med saltgrønne ydervægge, sort stern og
farveløst tag.

. Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
111 af 28/5 1963, tinglyst 24/7 1963, hvorefter bygningstegninger med angivelse af

udvendige farver skal godkendes af nævnet.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte

fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstem-
melse med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

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

•
klageberettigede.

• Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ejendommens ejer, Olaf
~ Hartvig, Kærsangervej 33, 4300 Holbæk.



Ktu. NK. O. a~'i 1.0 t>. ,
F...ctnlngln.vnet for VestlJællands

amtl nordlige frednlnglkredl
adr. Dommerkontoret, 8ofllY'J ". HolbIBk

tIt.nr. II .g 42 11

~ Holbæk, den JO/ID 1989

Fr.). nr. 118 B /19 89

AngAende bebyggelse pi .atr.nr. 10 k Veddinge by, Fårevejle,
beliggende Gyvelbakken 5, Drsgsholm kommune.

MOdtaget I
Skov- og Naturstyrefsen

3 1 OKT. 1989

e-e

Den 6/9 1989 meddelte Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige
fredningskreds tilladelse i medfør af deklaration af 28/5 1963, tinglyst den
24/7 1963, til opførelse af en carport på ovennævnte ejendom.

Ved brev af 28/9 1989 har Dragsholm kommune på vegne ejendommens ejer,
Olaf Hartvig, ansøgt om nævnets tilladelse til ændret placering på ejendommen
af den ansøgte bebyggelse.

r anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstem-
melse med det nu fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
jvf. naturfredningslovens § 58.

Nævnet tilbagekalder samtidig herved sin afgørelse af 6/9 1989.
Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ejendommens ejer, Olaf

Hartvig, Kærsangervej 33, 430 Holbæk.

•

MiIjøministerieteSkov_ogNaturs~
J.nr.SN
Akt nr. Bil



Frednlngan-.vnet for valtaJ_lIands
amta nordlige frednlnglkreds
Mif. Dommerkontoret. SofleYeJ 4, Holbæk

tlf.nr. 53 43 42 11

REG. NR. 6.J..g G) loS. ()
~ til ø1erJteriJG

S,; MOdtaget ,
I\OV-og N ta urstyre1sen

- 60KT. 1989

4300 Holbæk, den 5/10

Fr.j.nr. 129 B /19 89

AngAende bebYggelse pA _u.nr. 10'bs Veddinge by, FArevejle, beliggende
Grusbakken 7, Oragshola koanune.

Ved brev af 3/8 1989 af Vestsjællands amtskommune videresendt hertil har
Boie Boisen som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en
bebyggelse på ejendommen, bestående af en garage i farverne "grøn umbra" og
"marehalm" med rødbrunt tag. Afstand fra væg til skel er 2,5 m og afstanden
fra tagudhæng til skel er 2 m.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
af 28/5 1963, tinglyst den 24/7 1963, hvorefter bebyggelse ikke må placeres
nærmere naboskel end 5 m, og bygningstegninger med angivelse af udvendige far-
ver skal godkendes af nævnet.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstem-
melse med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgør~lsen er herfra tilsendt ansøgeren, Boie Boisen,
Askhøj 12, 2850 Nærum.

•-.

tiMil.iøminiøteriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN BIf.
Akt. nr.

19 89



F..-dnlngsn_vnet for VastaJ_lIands
amta nordlige f..-dnlngakJwds
adr. Dommerkontoret. SofleveJ 4.Hal_k

lII.nr.a a 42ft

KqitD~ REG.NR. c.~9~/.05:"
43DO Holbæk, den 5/10 19 89

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- 6 OKT. 1989 Fr.j. nr. 134 B /19 89

Anglende bebyggelse pi lIBtr.nr. 10 ac Veddinge by, FArevejle, beliggende
Gyvelbakken 1; 4540 Fårevejle, DragshoLIft koneune.

e
e-

Ved brev af 28/8 1989 har arkitekt m a a Poul Buchholtz ansøgt om nævnets
tilladelse til en bebyggelse på ovennævnte ejendom, bestAende af sommerhus med
gæstehus, samt en carport.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
af 28/5 1963, tinglyst den 25/7 1984~ hvorefter bygningstegninger skal god- y \q ~ ~

kendes af nævnet.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte

fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstem-
melse med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
jvf. naturfredningslovens § 58

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, arkitekt m a a
Poul Buchholtz, Vestergade 34, 458

enljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN
Akt. nr.

Bil.



F..-dntng.n.vnet for VMtaJ-1I.nd.
amt. nordlige frMnlngakreds
.cIr. Domrnerkont0f8t. BofltMtJ ", HoIbek

m.nr.113a 4211

REG. NR. 6.tX 8" /.oS;C
4300 Holbæk, den 5/10

Modtaget I .
SJ(ov-og Naturstyrelsen

- 6 OKT. 1939
Fr.j.nr. 143 B /19 89

AngAendebebyggelse pi Etr.nr. 10 p Veddinge by, FArevejle, beliggende
Stelbakken 21, Dragshobl 1t000000ne.

-.
Ved brev af 11/9 1989 har Dragsholm kommune på vegne bygherren ansøgt om

nævnets tilladelse til en til- og ombygning på ovennævnte ejendom.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration

af 28/5 1963 tinglyst den 24/7 1983~g senere, hvorefter bygningstegninger skal
godkendes af nævnet.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstem-
melse med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse tan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Oanmarks Naturfredningsforening.

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt bygherren, Lisbeth Larsen,
Nørrevangen 11, 4550 Asnæs.

ttMiljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN
Akt. nr.

SII.

19 89
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I(q)J til or1entering
REG. NR. 2.. CO~ \.0 S

3/8 19 90Frednlng.nllVnet for Ve.taJ_"ende
.mø nordlige frednlng.kreds

8dr. Dornrn.rkonlOre!, 8011_) 4, Holbak
tit. nr. 03 43 42 11

•

•

4300 Holbæk, den

Fr. j. nr. 79 B 119 90

Angående bebyggelse på ~tr.nr. 10 cz Veddinge by, Fårevejle,
beliggende Grusbakken 21, Veddinge, .j40 Fårevejle, Dragsholm
komnme

Ved brev af 21/6 1990 har Seest Huse A/S på vegne ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse
på ejendommen, bestående af et fritidshus.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af
deklaration tinglyst 24/7 1963, indeholdende bebyggelsesregule-
rende bestemmelser med påtaleret for nævnet.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i rrædfør af
den nævnte deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse

overenssterrrrælse med det fremsendte projekt .•
I sagens behandling har deltage 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 tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Natur-
styrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfred-
ningsforening, der alle herfra er underrettet om afgørelsen .

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens udløb, jvf. naturfredningslovens § 58.



Ktb. NI<. 'L 'C)""} '.'-' o

Frednlnganl8Vnet for Ve.taJelland.
amta nordlige frednlngakred.

adr. Dommerkontoret. 8ofl~J 4.HoIt.k
Uf. "r. n4142 11

•

•

•

26·/9 18 90

Fr.J. nr. 92 B /19 90
Ang4ende bebyggelse pi matr.nr. lO ch Veddinge by, F4revejle,
beliggende Rugbakken 7, 4550 Asnæs, Dragsholm kommune •.

Ved brev af li/7 1990 har Dragsholm kommune pA vegne ejeren
af ovennævnte ejendom, Preben Holst, ansøgt om nævnets tilladelse
til en bebyggelse pA ovennævnte ejendom, bestAende af et
redskabshus pA 21 m2 i brunt træ med brune betontagsten.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af
deklaration af 28/5 1963, tinglyst 24/7 1963 og senere, hvorefter
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver skal godkendes
af nævnet.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte
bebyggelse i overenssterrmelse med det fremsendte projekt.

I afgørelsen har nævnets 3 medlemmer deltaget.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64

a, hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra tilladeIsens
meddelelse.

Nævnets afgørelse kan pAklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ejeren, Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands amtsrAd, kommunen og Danmarks Naturfredningsfor-
ening, der alle herfra er underrettet om afgørelsen •

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens udløb, jvf. naturfredningslovens § 58 •



Frednlng.nevnet for v..taJeUend.
amta nordlige trednlng.kred.

8«1" Dommerkontoret. Sol...,.) 4. HoIb11k
Ilt. nr. 03U U'1

I\I;\J••,1\. J.. O -) \ . U V.

4300 Holbak. den 26/ 9 '8 9 O

•

•

Fr. j. nr. 9 8 B "9 90

Angående bebyggelse pA matr.nr. 10 cg Veddinge by, Fårevejle,
beliggende Ringbakken 21, .540 Fårevejle, Dragsholm kommune.

Ved brev af 1/8 1990 har Dragsholm kommune på vegne ejeren af
ovennævnte ejendom, Wilhelm Christensen, ansøgt om nævnets
tilladelse til en bebyggelse på ovennævnte ejendom, bestående af
en carport på ca 25 m2, opført med vægge i trykimprægneret træ,
med saltgrøn farve, og tag af klar PVC.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendomrræn omfattes af
deklaration af 28/5 1963, tinglyst 24/7 1963, hvorefter bebyggelse
skal godkendes af fredningsnævnet.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af
den nævnte fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte
bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Afgørelsen er truffet af nævnets 3 ~dlemmer. Den er
ens terrmig.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64
a, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ejeren, Skov- og Naturstyrelsen,
Vestsjællands amtsråd, kommunen og Danmarks Naturfredningsfor~
ening, der alle er underrettet herfra.

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
klagefristens udløb, jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren.



•
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Frednlngsn_vnet for Vestsjællands
Imtl nordlige fredningskreds
edr. Dommerkontoret, 80fleveJ 4, Holbløk

lI1.nr. A ., 42 11

REG.NI. 2.89 \ .O S
4300 Holbæk, den 30/1 1991

MOdtaget I •
Skov-og Na 'rr!;tvrelsen

3 1 JAN. 1991
Fr.j.nr. 154 B /19 90

AngAende bebyggelse på matr.nr. 10 q Veddinge by, FArevejle, beliggende Skelbakken
19, Dragsholm kommune.

Ved brev af 5/12 1990 har Dragsholm kommune forelagt nævnet ansøgning fra
arkitektfirmaet Jens Tolstrup Christensen ApS på vegne ejendommens ejer om tiUadelse
til en bebyggelse på ovennævnte ejendom, bestående af en tilbygning på 11,80 m2 til
det bestående sommerhus.

Nævnets tiJladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration af 28/5
1963, tinglyst 24/7 1963 og senere, hvorefter bygninger med angivelse af udvendige
farver skal godkendes af nævnet.

I anledning af ansøgningen tiJlader nævnet herved i medfør af den nævnte
fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
det fremsendte projekt.

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

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

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, VestsjæJlands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening, der aJle herfra er underrettet om afgørelsen.

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

Den meddelte tiHadelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb, jvf.
naturfredningslovens § 58.

eiljøministeriet
Skov- og NaturstyreJsen

er J.nr.SN/~lltf'OMI
Akt. nr. 57.
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FrHnlngsnllYnet for vestsjællands
amt. nordlige fredningskreds
~r. DomlMl'kontor.t, SofleveJ 4, Holbak

•• nr. A 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING

KI::.\2. nI\. 'L B ~ , . o '::>

4300 Holbæk, den a/ .5 19 91

Fr.). nr. 4 B 119 91

Adv. Andreas Wetche
Nr. Farimagsgade 13
1364 København K.

Mod~<:lgct I
Skov- og r~~~urG~yrelsen

1 O ffa,lU 1891

AngAende bebyggelse pA matr.nr. 10 ~ Veddinge by, Fårevejle, beliggende Skelbakken
31, 4540 Fårevejle.

Ved brev af 24/1 1991 har Seest Huse A/S på vegne Simon Johansen som ejer af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse pA ejendommen,
bestående af et fritidshus med carport.

Nævnets tilladelse efter naturfredningslovens § 34, stk. 1 er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af fredningsdeklaration af 28/5 1963, tinglyst 24/7 1963,
hvorefter bygningstegninger med angivelse af udvendige farver skal godkendes af
nævnet.

De har senere meddelt, at De repræsenterer ejeren i denne sag.
Huset agtes opført med hvidmalede vægge og tag af røde betonsten subsidiært

ønskes lysegrå og mere subsidiært mørkere vægge.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

§ 34, stk. 1 for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det
fremsendte projekt på vilkår, at sAvel hus som carport opføres med vægge og tag
mørke farver .

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

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

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

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

Den meddelte tiJJadelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.

• Miljoministeriet
ø Skov- og Naturstyre1sen

J.nr.SN lea/Y-cool
Akt. nr. 5l1.
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Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slots marken 15, 2970e Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen IS, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhusvej
75, 4540 Fårevejle, Seest Huse A/S, Overbyvej 4-8, Seest, 6000 Kolding og Danmarks
Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K•

•

•



F~Dlngsn.vnet for vestsjællands
..' . .mts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, SofleveJ •• Holbæk
tlf.nr. 53 43 42 11

KOPlnL
ORIENTERING

J RE~NR. Q89\.06
4300 Holbæk, den 15/5 19 91

Modtaget I
Skov- og Na:urs'Yrelson 41 BFr.j.nr. /19 91

Carsten Andersen
Druehaven 3 I tv.
2500 Valby

1 6 NAJ 19~1

Angående bebyggelse på matr.nr. 10 dk Veddinge by, F~revejle, beliggende Ringbakken
10, Veddinge, 4550 Asnæs •

•

e
e
e

Ved brev af 6/3 1991 til Dragsholm kommune har De anmeldt, at De p~ Deres
ovennævnte ejendom agter at opføre et 34,56 m2 udhus i forbindelse med nedrivning af

det eksisterende udhus.
Dragsholm kommune har videresendt anmeldelsen hertil, idet nævnets tilladelse

efter naturfredningslovens § 34, stk. ler nødvendig, fordi ejendommen omfattes af
deklaration af 28/5 1963, tinglyst 24/7 1963.

Ifølge deklarationen skal bygningstegninger med angivelse af udvendige farver
godkendes af nævnet, inden byggeri p~begyndes.

Det fremgår af sagen,-at udhuset opføres af profilbrædder i teak farve og sorte
tagplader, alt som hovedhuset.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens §

34, stk. l for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det
fremsendte projekt p~ vilkår, at det eksisterende udhus nedrives.

I sagens behandling har deltaget alle tre nævnsmedlemmer .

Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 ~r fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan p~klages til Overfredningsnævnet, Slotsmark~n 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands atmtsr~d, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den p~gældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, Vestsjællands amtsr~d, Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, R~dhusvej
75, 4540 Fårevejle og Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.
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På nævnets vegne



Fredningsnævnet for vestsjællands
emts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, SofleveJ <t, Holbæk

tlf.nr. 53 43 42 "

KOPI TIL
ORIENTERING

\J REG. NR. ~S9l. 00
4300 Holbæk, den 3/7 19 91

Fr.j.nr. 69 B /19 91

Robert Steenberg
Juelsvej 4
4390 Vipperød

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- ,. JUU 1991

Angående bebyggelse på matr.nr. 10 da Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbakken

3, 4540 Fårevejle.

Ved brev af 25/4 199l har De til Dragsholm kommune anmeldt opførelse af en-
carport med udhus på Deres ovennævnte ejendom:

Kommunen har fremsendt sagen til Fredningsnævnet, hvis tilladelse efter
naturfredningslovens § 34, stk. l er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af
deklaration tinglyst 24/7 1963, hvorefter bebyggelse skal godkendes af nævnet.

Det fremgår af projektet, at byggeriet opføres med udvendig træbeklædning i
sort/grøn farve med sort eternittag.

I anledning af ansøgningen ti Bader nævnet herved i medfør af naturfredningsloyens
§ 34, stk. l for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det

"'fremsendte projekt.
I sagens behandling har deltaget aBe 3 nævnsmedlemmer .

Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er

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

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

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

Den meddelte tiBadelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm, VestsjæBands amtsråd, ABeen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset
4540 Fårevejle, (j.nr. 8-10daJ) og Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165

København K.

formand.
j\ liljamin isteriet
Sko\!- og NaturstYl'elsen
J.nr.SN lLU(\.{ -Do o. (

Akt. nr. lP \.(



/REG. NR. 9-80 \ ·05
Fredningsnævnet for Vestsjællands

amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Sofleve/ 4, Holbæk

tIt.nr. 53 43 42 11

4300 Holbæk, den 11/3 19 92

Fru Eva Hansen
Industn vej 23
4534 Hørve

,;t~' -r;-.;-;
-"/- l....:! , .. ...""-r'l _

Fr.j.nr. 20 B /19 92

Angående bebyggelse på matr.nr. 10 ~ Veddmge by, Fårevejle, belIggende Lerbakken 5,
4540 Fårevejle.

Ved brev af 11/2 1992 (byggesagsnr. 8-10es) har Dragsholm kommune forelagt
Frednmgsnævnet Deres ansøgnmg om t111adelse tll en bebyggelse på Deres ovennævnte
ejendom, bestående af en tilbygnmg på ea. 20 m2 til det eksIsterende hus på
ejendommen.

Nævnets trl1adelse efter naturfrednmgslovens § 34, stk. 1, er nødvendIg, fordi
ejendommen omfattes af deklaration af 28/5 1963, tmglyst 24/7 1963 og senere,
hvorefter bygnmgstegnmger med angIvelse af udvendIge farver samt bellggenhedsplan
skal godkendes af nævnet.

De har den 18/2 1992 telefOnisk oplyst over for nævnet, at tIlbygnmgen som den
eksisterende bebyggelse på ejendommen udføres med udvendIge vægge i grønllgt farvet
træ og med tagbelægnmg af mørkt tagpap.

I anlednmg af ansøgningen tIllader nævnet herved I medfør af naturfrednmgslovens
§ 34, stk. 1 for sit vedkommende den ansøgte tilbygnmg i overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

I medfør af samme bestemmelse godkender nævnet endVIdere herved de angIvne
farver for den ekSisterende bebyggelse.

I sagens behandlmg har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tIl1adelse bortfalder efter naturfrednmgslovens § 64a, hVIS den Ikke er

udnyttet mden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Na turfrednmgsforenmg.

Klagefnsten er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefnstens udløb.
Kopi af dette brev er sendt t11 Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,
•

4540 Fårevejle, og Danmarks Naturfiednmgsforenmg, Nørregade 2, 1165 København K.

1'2./1) L(- 000 I
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret. SolIevej 4, Holbæk
tit. nr. 03 43 42 11

REG.Nl 2.5Cj \ • O S
KOPI TIL 4300 Holbæk. den 19/5

ORIENTERING
19 92

Preben Ho1st
Ordrupvej 78 C III th.
2920 Charlottenlund

Fr. j. nr. 53 B ns 92

Angående bebyggelse på matr.nr. la ch Veddmge by, Fåievejle, behggenåe Ringbakken
7, 4550 Asnæs, i Dragsholm kommune.

Ved brev af 10/4 1992 har Dragsholm kommune til Frednmgsnævnet fremsendt
Deres ansøgning om tilladelse til en bebyggelse på denne ejendom, bestående af en
garage.

Nævnets tilladelse efter naturfredningslovens § 34, stk. 1, er nødvendIg, fordI
ejendommen omfattes af deklaration af 28/5 1963, tmglyst 24/7 1963 og senere,
hvorefter bygnIngstegnInger med angIvelse af udvendIge farver skal godkendes af
nævnet.

Garagen udføres med brune blokhusbrædder og brune betontagsten.
I anledmng af ansøgningen tillader nævnet herved 1 medfør af naturfredningslovens

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

I sagens behandlIng har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmIg.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hVISden ikke er

udnyttet Inden 5 år fra tl1ladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tIl Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Na turfrednmgsforenmg.

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

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

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,
4540 Fårevejle, og Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
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FRCONINGSNÆVIIl[T

I=OR VESTSJÆLlANDS A~T

Modt?.get!
Skov- og Naturstyrelsen

'l O i-1AJ 1993

Dato: 6. ma j 1993

Sags nr.: F. 20/1993

Ved skrivelse indgået den 30/3 1993 har kommunen for eje-
ren Jens Jørn Stokholm ansøgt om nævnets tilladelse til nedriv-
ning af eksisterende sommerhus og opførelse af et nyt på matr.
nr. 10 ~ Veddinge by, Fårevejle, der er omfattet af deklaration
om fredning tinglyst den 24/7 1963.

I skrivelse af 17/3 1993 har arkitekt m.a.a.Weitmeyer på
ejerens vegne oplyst om den ansøgte bebyggelse.
"Det påtænkte sommerhus er ca. 130 m2 og er udformet som en 3-læn-
get bygning omkring en syavend~ terrasse. Husets tagflader vender
ud mod det skråede terræn, således at tagflader og terræn i prin-
cippet følger hinanden. Den nye bygningshøjde, mod den sydvendte
terrasse, er max 4,40 m - hvilket er ca. 1,60 m lavere end det ek-
sisterende.
Tage er tænkt udført med listedækket tagpap. Udvendige bræddebeklæd-
ninger er behandlet med grå træbeskyttelse og vinduer med tonet
hvid (brækket hvid) træbeskyttelse".

Nævnets formand har den 7/4 1993 drøftet ansøgningen med ar-
kitekt Weitmeyer, der har anmodet om nævnets principudtalelse, selv
om tilladelsen vil stille krav om endelige tegninger før byggeriet
tillades.

I deklarationen om fredning, tinglyst den 24/7 1963 med næv-
net som påtaleberettiget hedder det:
"Sommerhuse, der opfØres på parcellerne, må ikke være mindre end 30

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 5372 0662
Telefax: 53720863
Giro 2 05 26 95

l2.ll/~- 000 \

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

TingbogsoplysnInger
Telefon: 53 731010
kl. 9,00-12.00



m2 bruttoareal, og bebyggelsen sKal placeres såleaes på p~~celler-

ne, at den falder mest naturligt ind i landskabet, og er t~l mindst

gene for naboparcellernes udsigt. Bebyggelsen må ikke placeres na-

boskel nærmere end 5 m i overensstemmelse med den for kommunen gæl-

dende bygningsvedtægt.

Intet sommerhus må opføres i mere end eet plan bortset fra sommerhu-

se på skrånende arealer, der må opføres i 1J plan".

Nævnet udtaler:
Idet det påtænkte byggeri ikke findes at stride mod fredningens for-

mål meddeler nævnet i medfør af naturoeskyttelseslovens § 50, stk.

principtilladelse til opf~relse af et sommernus so~ skitseret i ae

fremsendte tegninger med beskrivelse, men med forbehold om nævnets

godkendelse af endelige bygningstegninger med situationsplan forinde~
DJ'ggeriets opførelse. Det bemærkes, at deklarationen kun tillader een-
familiehus.

~illadelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden

~ år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påKlages til Naturklagenævnet (adr. Vermunds-

gade 38 E, 2100 Kcbennavn e) af tl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-

lige mynaigneder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er

~eddelt aen pågældende klageberetttigede. Hvis klagefristen udløber

en lørdag eller nelligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

f:lage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

7illadelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig Klage har opsættenae virkning for den på~lagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden beste~~er andet.

Peter Løn Sørensen Erik B. Neergaard Vagn Lundegaard
/' ,..,

II ,- / .
1-/11' f'-f~''''' ,

I ~"-"f/[I&,lk~f
/

Dragsholm kommune

4540 Fårevejle
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ModtaC19t i
Skov- o~ "".u"styrelsen

- 1 Oin. 'i993
.. ~-REG~ 9-SS 1,0 S

Civildommeren i Næstved ....7 ~
~ lb1l B. Neergcard

INDGAET

2 9 SEP.1993

Dato: 30. sept. 1993

Sags nr.: F. 5011993
Civilretten iNæstved

Ved ansøgning indgået den 3/9 1993 har kommunen for ejeren
Birgitte Hasemann Breuning anmodet om nævnets tilladelse til udvi-
delse af eksisterende stue i sommerhuset på matr. nr. 10 cz Veddin--
ge by, Fårevejle. Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning
tinglyst den 24/7 1963.

I deklarationen er bl.a. anført: " Forinden byggeri påbegyn-
des skal bygnings tegninger med angivelse af udvendige farver godken-
des af nævnet""

I ansøgningen er der om farver anført:
Træværk males gråt og hvidt som eksisterende.
Nævnets afgørelse.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-
gens formål meddeles det, at nævnet i medfØr af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 tillader udvidelse af sommerhuset malet i de angiv-
ne farver og .i:. Øvrigt i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

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

Afgørelsen kan påklage~ til Naturklagenævnet (adr. Vermunds-
gade 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 fredningsnævn~~.

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53720863
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 1010
klo 9.00-12.00
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::i<ov- .~::;, :.:, 's:vrelsen

Dato: 2O. jan . 19 9 4

Sags nr.: f. 95/ 1993
vlil.1øministeriet
3kov- og Naturstyre.lsen
I.nr.SN t2\'\!4 ·090\ ri.
~kt. nr. \ i3

Ved ansøgning indgået den 2/12 1993 har kommunen for ejeren
Bent Chr. Jensen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en
tilbygning til eksisterende sommerhus på matr. nr. 10 bp Veddinge by,

ti Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning, tinglyst

den 24/7 1963. I deklarationen er bl.a. anført:
" forinden byggeri påbegyndes, skal bygnings tegninger med angivelse af
udvendige farver godkendes af fredningsnævnet".

I ansøgningen e~ om farver anført:
Farver: Som eksisterebde,
Tag: sort B7 eternit
Vægge: grå
Vinduer, stern m.m. hvide.

e Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål

meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af tilbygningen med de angivne farver i overensstem-
melse med den fremsendte tegning.

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-

ttdigheder. KLage fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

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

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00
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Civildommeren i Næstved

turstyreIsen
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Il Irft B. Neergaaro

REG. NR. Z2C{ ( - O S--
Dato: 3.0:. marts 1994

Modtaget I
Slt>v- og Naturstyrelsen

O 5 APR. 1994

Sags nr.: F. 10/1994

Ved skrivelse indgået den 9/2 -ig-g'4--fiarkommunen for ejeren
Jens Jørgen Stokholm ansøgt om nævnets godkendelse af endelige byg-
ningstegninger af det af nævnet den 6/5 1993, F. 20/1993, principgod-

4t kendte nye sommerhus på matr. nr. 10 aa Veddinge by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst

den 24/7 1963. Deklarationen angår bebyggelses placering, højdefor-
hold, udsigtsforhold m.m.

Det fremgår af projektet om farver:
Farve på udvendige vægge og sternbrædder som Gori 88, dækkende
kystfarver "ANHOLT":
Farve på udvendige vinduer og døre som Gori 88, dækkende kystfarver
"KALKGRA".

• I

Endvidere er det oplyst, at taget skal være sort tagpap •• Strandgårdens Grundejerforening v/Boie Boiesen har i skrivelse
af 1/3 1994 bemærket:
"1. PLaceringen på grunden er ikke til gene for naboerne eller ud-

sigten over Sejrøbugten, hvorfor vi ikke har indvendinger hertil.
2. Tagbelægningen er ved supplerende brev oplyst at være sort tagpap,

hvilket er acceptabelt.
3. Farver på udvendige vægge og sternbrædder som Gori 88 "ANHOLT"

er i farvekortet betegnet "kystfarver". Farven er nærmest dueblå.
4. Farve på udvendige

M~isteriet
S.I- og Na~~tegnet som
J.nr. SN \ 1.\\ / "'t - 000 T jit(
Akt. nr. \ ~ '1

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

vinduer og døre som GORI 88 "KALKGRA" er lige-
en kystfarve. Farven er nærmest beige.

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

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

TIngbogsoplysninger
Telefon: 53 7310 10
kJ. 9.00-12.00



Ejendommen har en meget marka~t placering midt på skråningen ned
mod bugten og farvesætningen er derfor af væsentlig betydning for.,)
synet af bakkerne. De foreslåede farver virker fint' afstemt og
passende for den specielle arkitektur, hvorfor bestyrelsen kan
anbefale en godkendelse.

5. Det viste sivedræn fra Trix modul tanken bør nok følge højdekurverne
for at undgå artesisk vandtryk".

Nævnets afgørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det nu forelagte projekt strider

t'<, mod fredningens formål medddeles det, at nævnet i medfØr af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af sommerhuset med de
angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med Situttl
ationsplan.

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, 21000 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.
i

~
v '
~lJ,

~
! mindre klagemyndigheden
f:~ C/7
:""~ trcZucÆ~ Felone Munk

Tilladelser kan ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse med-

bestemmer andet.

/7/:4$,'Erik B.P'/~gaa Annette Dahlerup

Kopi af godkendelsen er sendt til:
Jens Jørgen Sto~holm, Krogvej 14, 4140 Borup
Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle
Hugo Holkjær ApS, Jernbanegade 14 A, 4700 Næstved

Strandgårdens Grundejerforening v/Boie Boisen, AskhØj 12, 2850 Nærum
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rlt Å~ 1994 den 13/4 kl. 14,45 afholdt f~edningsnævnet fo~ Vestsjællands

Amt bestå~nde af fo~manden, civildomme~ E~ik B. Nee~gaa~d, Næstved og

det amts~ådvalgte medlem Annette Dahle~up, Jyde~up samt det lokale med-

lem Felone Munk, G~evinge møde i D~agsholm kommune.

Endvide~e deltog nævnets fo~mandssuppleant domme~ Flemming Jø~gensen,

Ringsted, de~ fungerede som sekretær.

Der fo~etoges:

F. 77/1993 og

F. 78/1993 jvf.

~ Holbæk 162 b/91

Sag vedr. opførelse af et sommer-

hus på matr. nr. 10 ac Veddinge by,

Fårevejle i strid med nævnets tilla-

delse af 5/10 1989 F. 134 B/89. Hu-

set er således blevet opført med

tag i teglrød (gule~odsfa~vet) bØl-

geeternit i stedet fo~ som tilladt

sortgrå Shingels tagpap. Yde~vægge

er malet i helt lys fa~ve i stedet

for som tilladt mørk Doddenkop. Car-

•
porten e~ opfØ~t som dobbelt car-

port 6,25 x 6,50 m i stedet fo~ som

tilladt en enkeltca~po~t 3 x 5 m.-- Ejendommen er omfattet af dekla~ati--,s::.,
O
O
O

on om f~edning tinglyst den 24/7

1963.

De~ fremlagdes akte~ne i F. 77/1993, ialt 13 bilag og akte~ne i

F. 78/1993 ialt 19 bilag.

f MØdt va~
fo~ Vestsjællands amtskommune Mogens Be~thelsen,

fo~ Dragsholm kommune Ma~ianne Poulsen,

tlfo~ Grundeje~fo~eningen St~andgå~den fo~manden Boie Boisen,
fo~ Danmarks Natu~fredningsfo~enings lokalkomite formanden Peter Ohrt
og eje~en Svenning Engelbrechtsen.



Huset blev besigtige t udefra og tillige det omgivende land-
skab fra en bakketop (højde 62 m) med en særdeles god udsigt.

Det konstateredes, at husets beliggenhed er meget domineren-
de. Hus~ts tagplader har en lys rødlig farve ("gulerodsfarvet") og
tagpladernes overflade virker meget glat, næsten blank.

Nævnets formand forelagde sagen og beklagede, at nævnet ikke
tidligere har truffet afgørelse om ejerens ansøgning. Han oplyser, at
deklarationen af 24/7 1963 fastsætter, at byggeri forinden det påbe-
gy~des, skal forel~gges nævnet til godkendelse af bygnings tegninger
og angivelse af udvendige farver.

Ejeren bekræftede, at han uanset nævnets afgørelse den 5/10 ~
1989 har opført huset i 1989-1990 med andre farver, især en anden far-
ve på taget end tilladt. Han har siden søgt om dispensation hertil.
Han var og er bekendt med, at nævnets tilladelse er fornøden til tagets
ændrede farve. Han finder ikke taget skæmmende og søger fortsat om dis-
pensation.

~ -Kommunens repræsentant fandt taget skæmmende og kunne ikke an-
befale dispensation.

Amtskommunens repræsentant kunne acceptere de andre i forhold
til det godkendte projekt foretagne ændringer, men ikke taget. Han anb~
falede ikke dispensation vedrørende taget.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant fandt taget me-
get dominerende og kunne ikke anbefale dispensation.

Grundejerforeningens repræsentant gennemgik et skriftligt ind-
læg, der fremlagdes som bilag 19. Foreningen kan ikke anbefale dispen-
sation.
Nævnet foretog votering.

Nævnet fandt tagets farve groft skæmmende, men de øvrige foretag-
ne ændringer i forhold til det af nævnet den 5/10 1989 godkendte projekt,eherunder dobbelt i stedet for enkelt carport, kunne godkendes.



I medfØr af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 godkender næv-
• net herefter, det der ikke findes stridende mod formålet i den den "

24/7 1963 tinglyste fredningsdeklaration, at husets ydervægge er lysgrå
og at carporten er opført dobbelt i stedet for enkelt.
Farven på det eksisterende tag kan derimod ikke godkendes, hvorfor taget
må bringes i overensstemmelse med den oprindelige givne tilladelse af
5/10 1989 - til sortgrå - Shingels tagpap eller males i en af frednings-
nævnet godkendt anden farve senest om 3 måneder. Ansøgning om eventuel
anden farve med farveprøve må tilsendes nævnet senest om 4 uger.
Sagen sluttet.
MØdet hævet.e
Felone Munk Erik B. Neergaard Annette Dahlerup

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 .

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

Udskriftens rigtighed bekræftes herved.

FRS::j\l;~·!~SNÆVNET
f=(iR\j~I~UAi~CS AMT
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*Civildommeren i Næstved

x
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

3 - OKT. 1994 Dato: 30. sept. 1994

Sags nr.: F. 63/ 1994

Ved skrivelse indgået den 15/9 1994 har kommunen for ejeren
Tove Rybjerg Thomsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
en tilbygning til det eksisterende sommerhus på matr. nr. 10 ax Ved-

li) dinge by, Fårevejle.

dtt Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den
24/7 1963.

I deklarationen er bl.a. anført, at forinden byggeri påbegyndes..-

skal bygningstegninger med angivelse af, udvendige farver godkendes af
nævnet.

I --den vedlagte -ansØgning om byggetilladelse er om farver anført:
Tag: SortOlå B7 2 fods eternit.
Vægge: Grøn umbra.
Vinduer: Grå.
Mellempartier-~ Svenskrød.
Græs og træer: Delvis grønne.

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte ikke findes at stride mod formålet med den

~ ~ (jJ ':?

~ ~ Siinglyste fredningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af
! en .... 0
'Z-"3
~~ ~aturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af den ansøgte
~ ~[ilbygning med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte
"- M- ro~ E; .....
I ~ tegninger.
O ~
O ~ Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3O ro
-:::;l år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66 stk. 2.

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53720662
Telefax: 53 72 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53731010
kl. 9.00-12.00
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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.

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

LØ/ft/f';:;
Eri~ B. Neerg~

/

t

Kopi af kendelsen er sendt til:
Tove Ryberg Thomsen, Torvevangen 4, 4550 Asnæs
Dragsholm kommune, Teknisk forvaltning, Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, NØrregade 2, 1165 KØbenhavn K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 1165 København K
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
4540 Fårevejle
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x Dato: 10. nov. 1994

Sags nr.: F. 68/ 1994

Ved skrivelse indgået den 12/10 1994 har kommunen for ejeren
Birgitte Hasemann Breuning ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse
af et udhus på matr. nr. 10 ~ Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den
.. 24/7 1963, hvorefter bl.a. byggeri ikke må påbegyndes, forinden bygnings-

tegninger med angivelse af udvendige farver er godkendt af fredningsnæv-
net.

I ansøgning er om farver anfØrt:
"Facader: stengrå

Tag: sort onduline
Mindre bygningsdele: hvid".

Nævnets afgørelse.

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet
med den tinglyste fredning, meddeles det at nævnet i medfØr af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse af udhuset med de
angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
> ~ oo~jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.
~ ~ ~ =.:
; ~ ~ ~. Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade
i _ o Er
I ~ ~~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.c rn
I ~ pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller
O ~g~ helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.-

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

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

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
klo9.00-12.00



• Klage indgives sk~iftligt til f~edningsnævnet .
Tilladelse~ kan ikke udnyttes fØ~ klagef~isten e~ udløbet.

Rettidig klage ha~ opsættende vi~kning fo~ den påklagede afgø~else

medmindre klagemyndigehde~~ andet.

Felone Munl:.f\ ~ik '!l'~
'i16C4 !-f~{"c,{
Kopi af kendelsen e~ sendt til:

Bi~gitte Hasemann B~euning, Nøddevej 16, 3650 Ølstykke
D~agsholm kommune, teknisk fo~valtning, 4540 Få~evejle

• Danma~ks Natu~f~edningsfo~ening, Nø~~egade 2, 1165 KØbenhavn K
Skov- og Natu~sty~elsen, Ha~aldsgade 53, 2100 Købnehavn ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 So~ø

D~agsholm kommune
Teknisk fo~valtning
4540 Få~evejle



FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt
Skomagerrækken 3
4700 Næstved
Tlf. 53 72 06 62

,oc:raoer
}\'- .. J ' aturstVrelser

Næstved, den 29. september 1995

Sag nr. 50/1995

•

Ved skrivelse indgået den 12/9 1995 har kommunen for ejeren Ken-

neth Ziersen Jakobsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbyg-

ning til det eksisterende sommerhus på matr. nr. 10 5 Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24/7

1963, hvorefter bygningstegninger med angivelse af udvendige farver forinden

byggeri påbegyndes skal godkendes af nævnet.

Ejeren har oplyst farvevalg og Strandgårdens grundejerforening, der

tillige er påtaleberettiget ifølge deklaration, har i skrivelse af 3/8 1995 om farver

anført:

"Udvendige farver:

Ydervægge farves "havblå" eller ''tordenblå'' i henhold til farveprøve fra "GO RI".

Begge disse farver er anbefalet til godkendelse ved grundejerforeningens sene-

ste generalforsamling.

Husets tag vil fortsat være sort tagpap, medens garagen vil få sortblå eternit

eller sorte betontagsten.

Grundejerforeningen kan anbefale tilladelse til det ansøgte byggeri som ovenfor

anført".

•

Nævnets afgørelse.

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den ting-

lyste fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tillader opførelse af tilbygningen med de angivne farver i overensstemmel-

se med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbe-

skyttelseslovens § 50, jvf. §66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. vermundsgade 38 B,

2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klage-

\2\\/y,000\ /
,l ' \<63



fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberetti-

gede. 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

~_k_'a_gemyn. hedenbestemmer!andet~

- /arq~nnette Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til:

Kenneth Ziersen Jakobsen, Rødeledsvej 1, 5700 Svendborg

Dragsholm kommune, Teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,

Drosselvej 12, 4100 Ringsted

D~agsholm kommune
Teknisk fo~valtning
4540 Få~evejle



Dragsh9lm kommune
Rådhuset
4540 Fårevejle

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Dato: 11. apr-il 1996

Reference: J. nr. :

F.811996EBN/JJ

Ved skrivelse indgået den 6/3 1996 har kommunen for ejeren Birgitte H. Breuning
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af brændehus på matr. nr. 10 a Veddinge by, Få-
revejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963, hvorefter bygningsteg-
ninger med angivelse af udvendige farver, forinden byggeri påbegyndes skal godkendes af
nævnet.

Af ansøgningen fremgår om farver:
Udvendige farver: facader:Stengrå

tag: Sorte betontagsten
vinduer, døre m.v. : Hvid

•

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

ningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
der opførelse af brændehuset med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.

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.

/Fe151te Munk
(' /: .~f , /

Miljø- og E~e~~)l18ten _
Skov- og,~r s Iat"'LC 4- ./JeSN 1996· \ .2 \ \ / l.( ~ 000 I )3Ir.
Akt. nr. j _

'-

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.

0/f1
ErikB. Neerg~

Skomagerrækken 3 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(53727338)



FREDNINGSNÆVNET
,.for Vestsjællands Amt

22M" : :90'~II,..,.,) I ....0
Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

Dam: 22. maj 1996

Reference' J nr. :

F.8/1996EBN/JJ

-e På grund af trykfejl i nævnets skrivelse af 11/4 1996 (matr. nr. 10 a istedet for rette-
ligt matr. nr. 10 cz) meddeles herved korrigeret tilladelse sålede~idet nævnets skrivelse af
11/4 1996 bedes kasseret:

Ved skrivelse indgået den 6/3 1996 har kommunen for ejeren Birgitte Breuning an-
søgt om nævnets tilladelse til opførelse af brændehus på matr. nr. 10 cz Veddinge by, Fåre-
vejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963, hvorefter bygningsteg-
ninger med angivelse af udvendige farver, forinden byggeri påbegyndes skal godkendes af
nævnet.

Af ansøgningen fremgår om farver:
Udvendige farver: facader Stengrå
Tag: Sorte betontagsten
Vinduer, døre m.v.: Hvid

_ Næynets afgørelse:

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fred-
ningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, dtk. til-
lader opførelse af brændehuset med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.

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.

Iiljø- og Energiministeriet
:_ og Natur7.styrelsen.
nr. ~N 1996 ,J"<I/r~c:CCOL,t. nr.

Skomagerrækken 3 {;
)3lf.

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



2

• Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
• klag~mynd~~heden bestemmer andet. c2

~ .. il." t~ ~1~~ ~ rrr~- Li'k' 't.(('" /:/?t/ <C:-~~
e one ~ ( '" _ nk B. Neergaard Annette Dahlernp

Kopi af kendelsen sendes til:
Birgitte Breuning, Nøddevej 16, 3650 Ølstykke
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening, v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted



Skov- og Naturstyrelsen
FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt
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DragshoJm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

Dato: 21. maj 1996

Reference

EBN/JJ
J. nr ..

F.23/1996

Ved skrivelse indgået den 29/4 1996 har kommunen for ejeren Jens Rosbjerg ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på matt. nr. 10
bo Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24/7 1963, hvorefter
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver, forinden byggeri påbegyndes skal god-
kendes af nævnet.

Telefonisk har kommunen ved Marianne Foglmann den 6/5 1996 om farver på til-
bygningen oplyst:
Tag: Gråsort tagpap. .
Vægge, vinduer. døre: Mørkebrune

•
Næynets afgørelse.

Idet det ansøgte byggeri ikke findes, at stride mod formålet med den tinglyste fred-
ningsdeklaration meddeles det, at nævnet i medfør af narurbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af en tilbygning efter det fremsendte projekt i farver som ovenfor anført.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. narurbeskyttelses-
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.

~1
;1:rik B. Neergaard

Skomagerrækken 3 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(5372 73 38)
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Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

Dato: 7. marts 1997

Reference:

EBN/J]
J. Dr.:

F.10/1997

Ved skrivelse indgået den 11/2 1997 har kommunen for ejeren EIly Roug ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på matr. nr. 10 r
Veddinge by, Fårevejle. YJ

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963, hvorefter nævnet for-
inden bygger påbegyndes skal godkende bygnings tegninger med angivelse af udvendige
farver.

Om udvendige farver er i ansøgningen anført:
"Ydervægge udføres i gasbeton og males hvide som eksist.sommerhus.
Nye vinduer og døre males brun/rød som eksist. vinduer og døre,
Taget er eksist.".

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

tion meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader tilbygnin-
gens opførelse med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

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. ~~

jlelO.~ /rikB.Nee~

.~'lt(J
'- f ~. ~- '··"r;l"· i~~:"'-f. '"'I.l"i~t

Annette DahIerup

j,.J .• 11. 2::, \
Skomagerrækken 3 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62

(53 72 73 38)
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FREDNINGSNÆVNET
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Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle REG. NR.~2~~\. 05

Dato: 1. apri l 1997

Reference: J. nr

F.1211997EBN/JJ

Ved skrivelse indgået den 28/2 1997 har kommunen for ejeren Boie Boisen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på matt. nr.lObs
Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963, hvorefter bygningsteg-
ninger med angivelse af udvendige farver skal godkendes af nævnet, forinden byggeri påbe-
gyndes.

Af ansøgningen fremgår om farver og materialer:
" Tag: Rødbrun Decra som eksisterende.
Vægge: Træ, Malet grøn Umbra som eksisterende.
Vinduer: Svensk rød som eksisterende
Stem: Træ malet grøn Umbra/Marehalm".

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

tion meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 tillader opførelse
af tilbygningen med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og
beskrivelse.

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.

Skomagerrækken 3 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(53727338)



-
FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Skov- og Naturstyrelsen

n~.l~OGÅEiI' Zrnt I. "~"~'f~1\Pd1997
; l'.i29S\:'led(-'o/Mener. .

..Jo

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

REG. NR . .2<b~ I. 05·

Modtaget I
Skov· og Naturstyrelsen

- 4 JUNI 1997 Dato: 2. juni 1997

Reference:

EBN/JJ
1. nr. :

F.25/1997

Ved ansøgning indgået den 30/4 1997 har kommunen for ejeren Peter Bjerrum an-
modet om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus på matr.
nr. 10 dd Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963, hvorefter nævnet,
forinden byggeri påbegyndes skal godkende bygnings tegninger med angivelse af farver.

Ejeren har i skrivelse af 25/4 1997 til kommunen om farver oplyst:
"Vægge holdes i mellembrun farve som eksisterende hus, ligeledes udføres taget med
skifergrå tagpap som eksisterende. Stem er hvid. Terrassegelænder samt svalegang holdes
ligeledes i mellembrun farve.
Huset vil i sin helhed fremstå efter ombygning som oprindeligt" .

•
Næynets afgørelse.

Idet det ansøgte byggeri ikke findes at være i strid med den tinglyste deklaration med-
deles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader tilbygningens op-
førelse med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

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.

Annette Dahlerup

SkomagerrMkken 3 4700 Næstved Tdcfon 53 72 06 62
(53727338)



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 53612266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5361 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle St.

Modtaget i
Skov- " .. "J"t11rstyrelsen

2 l; MRS. 1998

F20/98
REG. NR. 2<6 Cj \. oS-.

Ved skrivelser af 6/3 1998 og 9/3 1998 har kommunen for eje-
ren Danestco International ApS ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af sommerhus på matr. nr. 10 cb Veddinge by,
Fårevejle .•• Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963
med nævnet som påtaleberettiget. Ifølge deklarationen skal
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver, forinden
byggeriet påbegyndes, godkendes af Fredningsnævnet. Endvidere
er det bla . angivet i deklarationen, at sommerhuse ikke må
være mindre end 30 m2 bruttoareal, og at husene skal placeres
således på parcellerne, at de falder mest naturligt ind i
landskabet og er til mindst gene for naboparcellernes udsigt.

Med ansøgningen er fremsendt bygningstegninger og situations-
plan af husets beliggenhed. Endvidere er om udvendige farver
oplyst:

"l. tagdækning udføres i røde betontagsten
2. facader og gavle males mørk blå
3. tagudhæng, stern, vinduer og døre males hvide"

Nævnets afgørelse:

Idet det ansøgte byggeri ikke findes i strld med formålet med
den med nævnet som påtaleberettiget tinglyste deklaration,,
meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l tillader sommerhusets opførelse med de angivne
farver og materialer, sa..MlJj~-sgQT~flEg~i~nl~@~ensstemmelsemed de

"J:nr :f\I'1996 -j . /fremsendte tegninger. <J / / r./ - (;'00L
24 MRS. 1998

76
Tllladelsen bore falder s~fr~t 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
IS, 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-
g~relse, medmindre klagemyndigheden~mer andet.

:.:y~.~f/J §/~f 4 ;;;;:/
/.II/I/rI ~~ /~ti~

FIe m~ng Let -Larsen FIe~Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Danestco International ApS, Galgebakken Skrænt 1,9, 2620 Al-
bertslund
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 So-
rø

Udskriftens rigtighed bekrænbt-
Dommer~a:;ted. cen t.fY-1?J

Susanne~
o.ass.

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Seest Huse
Industri Seest
6000 Kolding

Den 29/6 1998
F20/98

REG. NR.l~l l. 05

Nævnet har den 23/3 1998, F20/98, efter ansøgning tilladt
opførelse af et nyt sommerhus på matr. nr. 10 cb Veddinge by,
Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963
med nævnet som påtaleberettiget. Det er bla. bestemt i dekla-
rationen, at bygningstegninger med angivelse af udvendige
farver forinden byggeriets påbegyndelse skal godkendes af
Fredningsnævnet.

I ansøgningen var om udvendige farver oplyst:

"1. tagdækning udføres i røde betontagsten
2. facader og gavle males mørk blå
3. tagudhæng, stern, vinduer og døre males hvide."

Strandgårdens Grundej erforening v/formanden Boie Boisen har
siden henvendt sig til nævnet med indsigelse mod det anførte
farvevalg. Ejendommens ejer er tvungent medlem af Strandgår-
dens Grundejerforening, og foreningen har på en generalfor-
samling vedtaget retningslinj er for farver på husenes tage
mv. Det er således blandt grundejerne vedtaget, at tage ikke
må være røde, og at tagudhæng og stern ikke må males hvide.
Det foreslåes i stedet at tage er sorte eller brune, og at
tagudhæng og stern males grå.

Nævnets formand har herefter forhandlet telefonisk med Grund-
ejerforeningen, ejendommens ejer v/direktøren Svend Kjær Ni-
elsen samt Seest Huse. Den 25/6 1998 har Seest Huse telefo-
nisk ændret farvevalg, således at byggeriets udvendige farver
bliver:



"

• l. tagdækning udføres i sorte betontagsten
2. facader og gavle males mørk blå
3. tagudhæng, stern, vinduer og døre males "brækket" hvid.

Nævnets afgørelse:

Opførelsen af det ansøgte byggeri findes som i afgørelsen af
23/3 1998 ikke i strid med formålet med fredningsdeklaratio-
nen tinglyst den 24/7 1963.

Den nu ønskede ændring i farver på byggeriet skønnes endvide-
re at være af underordnet betydning i forhold til fredningens
formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jfr. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at sommerhuset opføres med
den tidligere godkendte beliggenhed og i materialer, som an-
givet. Det godkendes nu, at tagdækningen ændres til sorte be-
tontagsten, at facader og gavle males mørk blå og at vinduer
og døre males hvide, mens det overensstemmende med Grundejer-
foreningens retningslinjer bestemmes, at tagudhæng og stern
males i en grålig farvetone.

• Til afgørelsen bemærkes, at nævnet fortsat i overensstemmelse
med sin afgørelse af 22/5 1997 anser påtaleretten på deklara-
tionen tinglyst den 24/7 1963 overgået til Dragsholm kommu-
nalbestyrelse. Til kommunens fremtidige forvaltning af påta-
leretten holder nævnet møde med kommune og amt den 2/9 1998.

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 I 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
gøreIse, medmindre

opsættende virkning for den påklagede
klagemyndighe~~stemmer andet.

, . /

af-

Æl~Flem '~ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm Kommune, Rådhuset, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle St.
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 Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100Ringsted

Fax 5761 2216

Landinspektør K.
Flordalsvej 14
4520 Svinninge

Gregersen

Den 15/12 1998
F100/98

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur &

Miljø, den 25/11 1998 har De for ejeren ansøgt om nævnets
tilladelse til udstykning af matr. nr. 10 aæ Veddinge by, Få-
revejle, i 2 parceller på henholdsvis 1.958 m2 og 1.488 m2•

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Ejendommen ligger i en sommerhusudstykning ca. 2 km nordøst
for Veddinge, jf. vedlagte kortudsnit. Samtlige ejendomme i
udstykningen er omfattet af deklaration tinglyst den 24. juli
1963, hvorefter parcellerne bl.a. ikke må yderligere udstyk-
kes" Påtaleberet tiget efter deklarationen er Grundej erfor-
eningen Strandgården og Fredningsnævnet .

Landinspektøren har oplyst, at matr. nr. 10-aæ i 1974 blev
sammenlagt med matr. nr. 10-az smst", og at der derfor ikke
ved nærværende udstykning vil fremkomme flere ejendomme, end
der oprindelig har været.

~s:~=:...... ::~ 'f?"Kop i af matrikelkort fra 1974 vedlægges til orientering.
7'0o -':0

-;:, D rrl
~ ~~Natur & Miljø anser herefter ikke den ansøgte udstykning for
æ-:"- (~.at komme i strid med deklarationens formål eller medføre

_ ~...'j)-S) ~.

a co -:=: ~. landskabeligt uheldige forhold."
.J) -:!+...c.:!)

I ...,

Or3a -.
l':)..Ni Sagen har været sendt til udtalelse i Strandgårdens Grund-

ejerforening, der den 7/12 1998 v/Boie Boisen har bemærket:

"Da der er tale om retablering af de 2 oprindelige matrikler,
der i en periode har været sammenlagt, ser grundejerforenin-



gen intet til hinder for det ansøgte.~

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til, at udstykningen angår retablering af 2 op-
rindelige matrikler, der i en periode har været sammenlagt,
findes det ikke i strid med formålet med deklarationen ting-
lyst den 24/7 1963, at parcellerne udstykkes som ansøgt.

I overensstemmelse hermed, tillades det i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, at matr. nr. 10 aæ udstykkes i
de 2 ansøgte parceller, som nærmere angivet på det af land-
inspektøren tilsendte udstykningskort.

• 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden b~9temmer

/ 7-?/ø#~ /~~
Flemming Leth-Larsen Flem~g Jørgensen

./y
Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm Kommune, Rådhuset, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle St.
Strandgårdens Grundejerforening v/Boie Boisen, Askhøj 12,
2850 Nærum
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

Dragsholm Kommune
Rådhuset
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle St.

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Den 26/1 1999
F109/98

.. Ved skrivelse modtaget den 10/12 1998 har Dragsholm Kommune
videresendt ansøgning fra ejeren, Palle Kristensen, om tilla-
delse til udvidelse og ændret indretning af eksisterende som-
merhus på matr. nr. 10 dr Veddinge by, Fårevejle.

..
>
-
;-,

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963
med nævnet og Strandgårdens Grundejerforening som påtalebe-
rettiget.
Ifølge deklarationen skal bygningstegninger med angivelse af
udvendige farver forelægges nævnet til godkendelse, forinden
byggeriet påbegyndes. Sommerhuset, der er beliggende på et
skrånende areal, må endvidere ifølge deklarationen ikke opfø-
res i mere end 1~ plan .

I Dragsholm Kommunes skrivelse på ejerens vegne, er angivet,
at der ansøges om indretning af køkken og bad i husets kæl-
deretage, samt luk~ing af terrasse til udestue.

~: Det fremgår af tidligere sagsakter, at nævnet den 7/11 1967
~ f på ejendommen har tilladt opførelse af et hus med fuld kæl-

~,} tler, således at kælderplanet er udnyttet til garage i den ene
~ ;;.-halvdel og redskabs- og fyrrum i den anden halvdel.
~ jo
()

'-.. Det samlede nævn har den 11/12 1998, lejlighedsvis i forbin-
delse med anden sag, besigtiget ejendommen og herved konsta-
teret, at der i forbindelse med lukning af terrassen, til
brug som stue, er sket en forlængelse af tagkonstruktionen,
og at arbejdet var så godt som færdiggjort. Endvidere konsta-
teredes, at der var foretaget bygningsændringer i kældereta-



gen.

• Ejeren, Palle Kristensen, har l skrivelse af 25/12 1998 be-
klaget meget, at byggeriet er påbegyndt uden nævnets tilla-
delse. Han har erhvervet ejendommen den 15/7 1998, hvor den
skulle have været i meget ringe tilstand. Taget og alle vin-
duer er udskiftet, og i kælderen er der lagt klinker på gul-
vet.

Sagen er af fredningsnævnet forelagt Strandgårdens Grundejer-
forening til udtalelse.
r skrivelse af 21/1 1999 har Grundejerforeningen bemærket:

"Bygningen er opført (formodentlig lovligt) i 2 etager, be-
stående af en fuld kælderetage delvis indgravet i skråningen
og en overetage. En ændret udnyttelse af bygningens kælder-
etage vil ikke medføre gener for omkringboende. Vi forventer
ikke at en lignende situation lovligt kan opstå ved nybyggeri
i fremtiden, og sagen vil derfor ikke danne præcedens. På den
baggrund vil grundejerforeningen ikke modsætte sig det ansøg-
te, men tage Nævnet og Kommunens beslutning til efterretning.
Udvidelsen af overetagen ved overdækning og lukning af den
eksisterende terrasse overskrider ikke bygningsafstande til
skel eller anden bebyggelse, og tilbygningen er ikke til gene
for omkringboendes udsigt. Derfor kan grundejerforeningen
principielt godkende det ansøgte.
Farverne på tilbygning mv. er holdt i bygningens oprindelige
farver, hvidmalede gasbetonvægge og sort tag."• Nævnets afgørelse:

Det påtales indledningsvis, at byggeriet er udført uden næv-
nets forudgående tilladelse.

r overensstemmelse med Kommunen og Grundejerforeningens skri-
velser, findes det ansøgte byggeri ikke i strid med formålet
med deklarationen tinglyst den 24/7 1963. Det ansøgte findes
endvidere at være af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål.

Under hensyn hertil, godkender nævnets formand alene - i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretnings-
ordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - opførelsen med over-
dækning og lukning af eksisterende terrasse, og med farver



som eksisterende bebyggelse.
Nævnet har ingen bemærkninger til
byggelovgivningen kræver Dragsholms

kælderetagen, der efter
Kommunens tilladelse.

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. 1 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 bftstemmer andet.--~,

,;Ar~/
Fle~ ~ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Palle Kristensen, Darupvej 131, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø

.. Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbj ergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriftens rigtioheri hplw;..,,-_.

Dommeref).jfiin~e(J, Ge:ti :; t/ '
ff n~-? -G~/ - /7-

Sufann~~~P>
o.ass.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

BøIlingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 57612216•
Den 11/3 1999
F19/99

I skrivelse af 5/3 1999 med tegninger og beskrivelser har
kommunen for ejeren, Jørgen Marqvart Jørgensen, ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til eksiste-
rende sommerhus på matr. nr. 10 bb Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963.
Ifølge deklarationen må byggeri ikke påbegyndes forinden byg-
ningstegninger med angivelse af udvendige farver er godkendt
af nævnet.
Det bemærkes, at grundejerforeningen tillige er påtaleberet-
tiget ifølge deklarationen.

Det fremgår af de fremsendte tegninger, at ansøgningen angår
en tilbygning på ca. 15 m2•

Udvendige farver/materialer er følgende:
Sort tagpap.
Vægge sort umbra eller tordenblå.
Mindre bygningsdele hvide.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-
målet med fredningsdeklarationen tinglyst den 24/7 1963.
Som følge af byggeriet karakter og ejendommens beliggenhed i
udstykningen, skønnes det ansøgte endvidere at være af under-
ordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - / -6 /; /y, 00::1 / Bil.
Akt. nr. qo ! I



Under hensyn hertil, bestemmer nævnets formand - i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at opførelse af tilbygningen
tillades som ansøgt, når der anvendes materialer og farver,
som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jfr. naturbeskyttelseslavens § 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

-~ ..
?/...--..

Fle~~"ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Jørgen Marqvart Jørgensen, Halls Alle 2, 3., 1802 Frederiks-
berg C
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-
rø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udshiftens rigtiqhed bekr::BHes
Dommere9'~injJ8ted, den //0-9 c

~ t2<~;~ '/~ :J
Susanne Topsøe

o.ass.



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
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Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 29/3 1999
F14/99

Ved skrivelse af 8/2 1999 har kommunen for ejeren v/lngeniør-
.. entreprenørfirmaet Taagard, Holbæk, ansøgt om nævnets tilla-

delse til opførelse af tilbygning til eksisterende sommerhus
på matr. nr. 10 al Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963
med nævnet og Strandgårdens Grundej erforening som påtalebe-
rettiget. Ifølge deklarationen skal bygningstegninger med an-
givelse af udvendige farver forinden byggeriet påbegyndes fo-
relægges nævnet til godkendelse.

Om byggeriets størrelse og farver mv. har ingeniør-entrepre-
nørfirmaet i skrivelse af 14/12 1998 oplyst:

"Eksisterende bygning: 52 kvm + 52 kvm kælderplan.
~~Fremtidig bygning: 139 kvm stueplan + 139 kvm kælderplan +
::::to:

t.\) ~ ~ 17 kvm overdækket terrasse.
o ~~ Grundens areal: 4216 kvm.
3. (O rr
:lit:' (O i
~ 0).

U5 ~ ~ærlige bemærkninger:
~ ~ ~ksisterende farvevalg bibeholdes:

~~
~$'
I

~
~

Tag: Mørk grå
Ydervægge: Blå
Vinduerlyderdøre: Lys grå

o En lille trekant af dækket/svalegang, ca. 3 kvm, ligger nær-
mere kystbyggelinien end 100 m.1I

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har i skrivelse af 24/3



1999 godkendt det ansøgte byggeri.
Natur & Miljø har i sin behandling af sagen vedr. de 3 kvm
søværts strandbeskyttelseslinien lagt vægt på, at der alene
er tale om en meget beskeden overskridelse, da sommerhuset på
grund af terrænforhold og bevoksning ikke kan iagttages fra
kysten, og at der med en tilladelse ikke tilsidesættes hen-
syn, som naturbeskyttelsesloven skal varetage.

Nævnets afgørelse:

•
Under hensyn til grundens store areal findes byggeriet uanset
det samlede hus betydelige størrelse ikke i strid med formå-
let med fredningsdeklarationen tinglyst den 24/7 1963 .
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 for-
mål.

Under hensyn hertil, bestemmer nævnet formand - i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 5?, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades opførelse af
tilbygningen, når der anvendes materialer og farveri som an-
givet.

Det bemærkes, at Strandgårdens Grundejerforening endnu ikke
har taget stilling til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
årl jfr. naturbeskyttelseslovens § 501 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 dagl 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 udnyttesl før klagefristen er udløbet.



Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden be temmer andet.

Kopi af kendelsen sendes til:
Taagaard, ing. & entreprenør, Hjulmagervej 7, 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
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbj ergvej 7, 4540 Fåre-
vejle

Udskriftens rigtighed Or-!<r:"'-'j('; <::~,

DommerV~-1 'v', den 2};/~_Cl
.V ~ '/:.- /7

Susanne opsøe
o.ass.

,



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted_

Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

REG.Nl ) 9>~ \. 05

Den 27/4 1999
F33/99

Ved skrivelse af 15/4 1999 har kommunen for ejeren, Dan Poul-
sen, ansøgt om nævnets tilladelse til indragelse af overdæk-
ket terrasse på 6,90 m2 til beboelse til eksisterende sommer-
hus på matr. nr. 10 ba Veddinge by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst
den 24/7 1963. I deklarationens pkt. 2 er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med an-
givelse af udvendige farver godkendes af Naturfredningsnæv-
net."

I ansøgningen er om udvendige farver anført:

"Farver: Ekst. farver.
Facader: Brun/grøn.
Tag: sort
Mindre bygningsdele: Lysegrønne."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-
målet med fredningsdeklaråtionen tinglyst den 24/7 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i•
et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at
være af underordnet betYdnin'::M~ø_~a~~mWSt~,fø\edningens for-
mål. J.nr.SN 1996 ~ /1.- / //,/-000 J-

lS AjJ~, 1999
Akt. nr. /J I
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"

•
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand alene - i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jfr. for-
retningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tilla-
des indragelse af terrassen til beboelse, når der anvendes
farver, som 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
IS, 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 virknlng for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden :~stemmer andet.

4'~-
Flemm~~ Jørgensen

'1//

Kopi af kendelsen sendes til:
Dan Poulsen, Stærgårdsvangen 43, 4550 Asnæs
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 Flemming Leth-Larsen, Disbj ergvej 7, 4540 Fåre-
vejle

,~ Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 5761 2266

• Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 57612216

Dragsholm Kommune
Rådhuset,
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

REG.Nit 22'll. 05'

Den 25/5 1999
F37/99

•

Ved skrivelse med bilag modtaget den 11/5 1999 har kommunen
for ejeren, Gunner Brun Hansen, ansøgt om nævnets tilladelse
til genopbygning efter brand samt tilbygning af sommerhusbe-
byggelse på matr.nr. 10 ah Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963
med nævnet som påtaleberettiget.
Ifølge deklarationen skal bygningstegninger med angivelse af
udvendige farver godkendes af nævnet forinden byggeriet påbe-
gyndes.

Det fremgår af ansøgningen vedr. farver:

"Tag brunt
Stern, vindskeder hvide
Facader cedertræ
Vlnduer brune"

Af det fremsendte tegningsmateriale fremgår, at det bebyggede
sommerhusareal vil udgøre 129 m2, hvortil kommer carport og
udhus på 50 m2• Bebyggelsen vil i det hele blive beliggende
landværts den tinglyst strandbeskyttelseslinie.

Nævnets afgørelse:

findes ikke i strid med for-
tinglyst den 24/7 1963.



-' , _ .. l. , ~1 , • #
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• Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i
udstykningen, skønnes det ansøgte endvidere at være af under-
ordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand alene - i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretnings-
ordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades gen-
opbygning og udvidelse af sommerhuset som ansøgt, når der an-
vendes farver, som 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

~-/

. /,

/

/1:1>
/: ' '-~«-.

Fl~~ng Jørgensen
r,-

/ ,

Kopi af kendelsen sendes til:
Gunner Brun Hansen, Skelbakken 33, 4550 Asnæs
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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4100Ringsted
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75,
4540 Fårevejle

REG.Nit ~ '61 ,. 05
Den 14/9 1999

F75/99

Ved skrivelse af 6/9 1999 har kommunen for ejeren Hans Jørgen
Nielsen ansøgt om nævnets tilladelse til Offi- og tilbygning
til eksisterende sommerhus på matr. nr. 10 ds Veddinge by,
Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af tinglyst deklaration af 24/7 1963,
hvorefter bygningstegninger med angivelse af udvendige farver
forinden byggeriets påbegyndelse skal godkendes af Frednings-
nævnet.

I ansøgningen er om udvendige farver oplyst:

"Udvendige vægge udføres i træbeklædning og males saltgrøn
som ekst. hus.
Vinduer, døre, vindskeder og stern males råhvide.
Taget udføres i sort eternit."

I skrivelse af 19/8 1999 har Strandgårdens Grundejerforening,
der tillige er påtaleberettiget af den tinglyste deklaration,
godkendt den ansøgte tilbygning.
I skrivelsen er oplyst, at projektet omfatter en forlængelse
af eksisterende hus med ca. 3m, hævet ca. 60 cm, samt en
overdækket terrasse.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-tt målet med fredningsdeklarationen tinglyst den 24/7 1963.
Miljø- og Ener~mis~ge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i
Skov- og Naturstyrelsen _j
J,nr,SN1996-11.\\/ \{-ooo'2 ~
Akt. nr,



et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at
være af underordnet betydning i forhold til fredningens for-
mål.

Under hensyn hertil, bestemmer nævnets formand - i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades forlængelse
af det eksisterende hus samt overdækning af terrassen, jf.
vedlagte tegninger og beskrivelser, når der anvendes materia-
ler og farver som 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. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
IS, 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 ~temmer andet.

-2/

4~'
Flem~gensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Hans Jørgen Nielsen, østergade 9, 1., 4700 Næstved.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
8kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen IS, 4180 80-
rø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

Dragsholm Kommune
Rådhuset
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Modtaget \
NaturstyrelsenSkov- og

, 7 AUG.1S99

BølIingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

REG. NR.l)~\ \ .oS-

Den 16/8 1999
F45/99

Ved skrivelse af 27/5 1999 har kommunen for ejerne Mark H.
Larsen og Susan Mørch-Axelsson ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af en overdækket terrasse i forbindelse med den
eksisterende sommerhusbebyggelse på matr. nr. 10 dæ Veddinge
by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963,
hvorefter såvel nævnet som Strandgårdens Grunde jerforenings
tilladelse til det påtænkte byggeri er fornøden.

Det bemærkes, at den tidligere af ejerne den 8/4 1999,
F30/99, til nævnet ansøgte udvidelse af bygning med altan til
sommerhus anses frafaldet efter kommunens skrivelse til ejer-
ne af 22/4 1999.

Det fremgår af det tilsendte tegningsmateriale, at den over-
dækkede terrasse er på 16,8 m2• Endvidere fremgår følgende om
farver:

"Stolper og remme: mørkebrun
Tag: trykimp. brædder uden efterbehandling med transpar~nt

,
plast."

Nævnets afgørelse:

; :.

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-
målE!tr:nfedfredningsdeklarationen tinglyst den 24/7 1963.

,_,~\\\~~,~l~~ d
\ ~S



Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i
udstykningen, skønnes det ansøgte endvidere at være af under-
ordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades opførelse af
den overdækkede terrasse, når der anvendes materialer og far-
ver som 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. 1 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~
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 af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

~~

#
/'-,-

/; ~

Flem~p,~ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Mark H. Larsen, Susan Mørch-Axelsson, Olsbæklund 2, 2670 Gre-
ve
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Byggeadf., Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Den 11/10 1999
F82/99, jf.
F71/99

Ved skrivelse af 6/10 1999 har kommunen for ejeren Poul Erik
Hansen ansøgt om nævnets godkendelse af opsætning af udhus på
matr. nr. 10 dl Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbakken
18.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24/7 1963,
hvorefter bl.a. bygningstegninger med angivelse af udvendige
farver skal forelægges nævnet til godkendelse forinden bygge-
riets opførelse.

Det fremgår af ansøgningen, at sagen angår et udhus på knap 4
m2• Om farver er oplyst:

"Tag: Bølgeplast.
Væg: Saltgrøn."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-
målet med fredningsdeklarationen tinglyst den 24/7 1963.

Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i
udstykningen, skønnes det ansøgte endvidere at være af under-
ordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af



,. .~. . .' '.- ..... .. .... • ........ " '.' " .'. ".1.11 ..... ~ _ . J I _ ~, •

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen
for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der tillades opførelse af
udhuset, når der anvendes materialer og farver som 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 klagemyndigheden ..9~~emmer andet ..-~~~ \

W
~~-/ ~.~~

Flemm~ ~gensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Poul Erik Hansen, Perlevej 8, 3650 Ølstykke
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 80-

rø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle Den 30/5 2000

F25/00

Ved skrivelse af 26/5 2000 har kommunen for arkitektfirmaet Erik Schaadt for
ejerne Margit og Erik Munk ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en til-
bygning på 27,2 m2 til eksisterende sommerhus på matr. nr. 10 ec Veddinge by,
Fårevejle, beliggende Gyvelbakken 16 B.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24/7 1963. I de-
klarationen er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse af udvendi-
ge farver godkendes af Naturfredningsnævnet .... "

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag: Sort tagpap med skiferbelægning.
Sternkant males mellemgrå.
Gasbetonflader stænkpudses og males hvide.
Alt træværk i facader males lys grå som sternkant. "

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med frednings-
deklarationen tinglyst den 24/7 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betyd-
ning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets form~d - i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og farver, som an-
givet.

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

.. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Na-
• turklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bl.a. an-
1\/I.IiI0- ogi::llerg:I,II_ll. ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
J.nr.SN ,9gB - afgirelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber

(21\ LI-oo'l
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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. ~

/7/
/~ I

, Fl~nsen

" / ", y' /

t?(/

Kopi af kendelsen sendes til:
Arkitektfirmaet Erik Schaadt, Nørrebrogade 26, 5., 2200 København N
Margit og Erik Munk, Guldblommevej 16, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle Den 31/7 2000

F38/00

Ved skrivelse af 5/7 2000 har kommunen for ejeren Svend Erik Glendrup ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 16 m2 - med samtidig ned-
rivning af carport på 14 m2 - til eksisterende sommerhus på matt. nr. 10 cl Ved-
dinge by, Fårevejle,beliggende Ringbakken 29 ..
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24/7 1963. I de-
klararationen er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse af udvendi-
ge farver godkendes af Naturfredningsnævnet. "

I ansøgningen er om udvendige farver oplyst, at tilbygningen males i farver som
det eksisterende sommerhus:

Tilbygningen bliver sandgrøn.
Vinduer og døre males saltgrønne.
Tag bliver blå/grå Decra.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med frednings-
deklarationen tinglyst den 24/7 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betyd-
ning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen, samt nedrivning af carporten i forbindelse her-
med, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Na-
turklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bl.a. an-
søgeren, 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.
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Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den· ede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. I

~

Kopi af kendelsen sendes til:
Svend Erik Glendrup, Arveprinsensvej 3, st., 2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk



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

~I)d·a(;c,> j Fax 5761 2216
~~~.,,, l \,<-; ~<JI~.;" a\sen

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle Den 26/9 2000

F52/00

Ved skrivelse af 6/9 2000 har kommunen for ejerne Peter og Claus Bjerrum ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning og udhus til eksisterende som-
merhus, samt nedrivning af carport, på matr. nr. 10 dd Veddinge by, Fårevejle,
beliggende Sandbakken 13.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24/7 1963. I de-
klarationen er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse af udvendi-
ge farver godkendes af Naturfredningsnævnet .. "

I ansøgningen er om byggeriet og udvendige farver/materialer anført:

"Eksisterende kamre nedrives. Opbygning af nye ifølge tegning, en forøgelse af
det bebyggede areal på 15 m2• Det vil sige det totale bebyggede areal efter om-
bygning bliver på 92 m2•

Udvendige vægge holdes i mellembrun farve som eksisterende hus, ligeledes ud-
føres taget med skifergrå tagpap som eksisterende. Stem ændret til sart grøn. Hu-
set vil i sin helhed fremstå som oprindeligt efter ombygningen.
Ligeledes ansøges om fjernelse af carport med udhus, opførelse udelukkende af
udhus 10 m2, som vist på oversigtstegning. Udhuset beklædes som huset."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med frednings-
deklarationen tinglyst den 24/7 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et Udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betyd-
ning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygning og udhus, med samtidig nedrivning af eksisterende
carport, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

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

:Jjø- og Ene~gi~inis,te1\at..ørelsenkan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1 påklages til Na-
'QV- oryNI', ,r.u.l.-'"(7[. :;j~r' a ....• b.1 V],U "''''J~.i.C ......-':,.~.l

1(. SN 1986 -\ ~ \~ \ \.{ - (jOO 'i r-
t. nr.
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turklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af bl.a. an-
søgeren, 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 påkla ede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Kopi af kendelsen sendes til:
Peter Bjerrum, Højgårds Alle 25 A, 2900 Hellerup
Claus Bjerrum, Munkerisparken 39, 3460 Birkerød
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-61 22 66
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

-' 4 DEC. 2000
Den 29/11 2000
F67/00

•
Ved skrivelse af 20/11 2000 har kommunen for ejeren Jens Rosbjerg ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af udhus og køjerum/opbevaringsrum på ialt 26 m2

til eksisterende sommerhus på matr. nr. 10 bo Veddinge by, Fårevejle, beliggende
Stenbakken 8.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24/7 1963 med
nævnet som påtaleberettiget.
Ifølge deklarationen skal bygningstegninger med angivelse af udvendige farver
godkendes af nævnet forinden byggeriet påbegyndes.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag: Sort tagpap.
Vægge: Sort træbeklædning. "

Nævnets afgørelse:

•
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med frednings-
deklarationen tinglyst den 24/7 1963 .
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betyd-
ning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af udhuset og køjerum/opbevaringsrum, når der anvendes mate-
rialer og farver, som angivet.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påkla-
ges til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen

1T . " ti1 den følgende hverdag.
'l:,J
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Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ---

Kopi af kendelsen sendes til:
Jens Rosbjerg, Lundsgade 4,02, 2100 København ø
Damnarks Naturfredningsforening, Masne~øgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk

Udskriften s rigtighed hekrætrE-O,:"

Domme~~en 0t.oa.
Susanne Topsøe

o.ass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-61 2266

• Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle Den 20/2 2001

FlO/Ol

Ved skrivelse af 13/22001 har kommunen for ejeren Villy Jensen ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus på 17,55 m2 samt lukning af
overdækket terrasse til eksisterende sommerhus på matr. nr. 10 cv Veddinge by,
Fårevejle, beliggende Ringbakken 38.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24/7 1963. I de-
klarationens er bI. a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse af udvendi-
ge farver godkendes af Naturfredningsnævnet ... "

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag: Sort tagpap.
Vægge: Grøn umbra.

Lukning af den overdækkede terrasse udføres i samme materialer og farver som
det ekst. sommerhus."

• Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med frednings-
deklarationen tinglyst den 24/7 1963 ..
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betyd-
ning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af carport med udhus samt lukning af overdækket terrasse, når
der anvendes materialer og farver, som angivet.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påkla-
ges til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
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• berettigede. Hvis klage fristen udløber en lørdag eller ~elligdag, 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 påkla ede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

/' !
/' '/ ~..--- "/""""""'"

FIetgII!' g' Jørgensenø

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Villy Jensen, Sankt Agnes Vej 2, st. 19, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-61 22 66

Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 57612216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Skov. o~~t8get ;
I 2 ~ aturstyrelsen

EB. 2001
Den 9/2 2001
F9/0l

•
Ved skrivelse af 7/2 2001 har kommunen for ejeren Kaj 0stergaard ansøgt om
nævnets tilladelse til opførelse af nyt sommerhus samt værksted/fyrrum med et
samlet bebygget areal på 207,2 m2 på matr. m. 10 ø Veddinge by, Fårevejle, be-
liggende Skelbakken 16.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24/7 1963. I de-
klarationen er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes skal bygningstegninger med angivelse af udvendige
farver godkendes af Naturfredningsnævnet. .. "

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag: Sort tagpap.
Vægge: Ydermure dels i lærketræ behandlet med pigmenteret linolie i farven

flint, dels ydervægge i filtset teglsten med indfarvet mørtel i stengrå
farve.

Vinduer og døre: Træ, behandlet med hvidpigmenteret linolie, kalkhvid. "

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med frednings-
deklarationen tinglyst den 24/7 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betyd-
ning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af sommerhuset samt værksted/fyrrum, når der anvendes mate-
rialer og farver, som angivet.

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

• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påkla-
ges til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af

Sk r N t b7:a. ~nsøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Ov~ og a urs 'ISeD

J.nr. SN 2001· 12,11 '1- flOO I
Akt. nr. :l..
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. 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.

Kopi af kendelsen sendes til:
Kaj østergaard, Vallekildevej 112, 4534 Hørve
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
N ævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 57612216

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle Den 2/42001

F23/01

•
Ved skrivelse af 26/3 2001 har kommunen for ejeren Bent Christian Jensen ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på ca. 15 m2 samt et udhus på
15-16 m2, der sammenbygges med eksisterende sommerhus på matr. nr. 10 bp
Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbakken 30 .
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24/7 1963. I de-
klarationen er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse af udvendi-
ge farver godkendes af Naturfredningsnævet ... "

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer vedr. begge tilbygninger anført:

"Tag: sortblå eternit (som ekst. hus)
Vægge, vinduer og dør: Gråmalet (som ekst. hus)
Mindre bygningsdele: Hvide."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med frednings-
deklarationen tinglyst den 24/7 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betyd-
ning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af tilbygningen og udhuset, når der anvendes materialer og far-
ver, som angivet.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påkla-
ges til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 København K) afe bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-

52:-'-:c .. ~., I ~:.:fm~yt~i~ie. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen

~~~ n~:-JdOG I \ :z: ~\ ~L{ - O O O ~

\ ~



- 2 -

til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den ' ede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ; ./

//~'
'(

FIe I. 9ng Jørgensen

IJ

Kopi af kendelsen sendes til:
Bent Christian Jensen, Skolevang 15, 2660 Brøndby Strand
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk
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Ingelise og Jens Thiberg
Ryttervænget 101
3520 Farum

Ved skrivelse af6. september 2001 fremsendt gennem Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø den 29. oktober 2001 har De ansøgt om nævnets tilladelse til
opførelse af et fritidshus på Deres ejendom matr.nr. 22 fVeddinge by, Fåre-
vejle, beliggende Brageshøj 9.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 7. marts 1962 med fred-
ningsnævnet som påtaleberettiget. Ifølge deklarationen skal bygninger, deres
udseende og placering på ejendommen godkendes af nævnet og intet bygge-
ri må påbegyndes før bebyggelsen er godkendt.

Fritidshuset der ønskes opført på ejendommen er på 86,8 m2• Taget udføres
af betontagsten i sort skiferfarve.
Med hensyn til farver iøvrigt og husets placering på grunden har der været
en del korrespondance mellem Dragsholm Kommune, Vestsjællands Amt,

• Natur & Miljø og Fredningsnævnet.

I skrivelse af6. november 2001 har Natur & Miljø indstillet at nævnet god-
kender projektet på følgende vilkår:

" 1. Sommerhusets gulvkote skal ligge min. 3,7 meter under
den terrænkote, der findes ved jernrør i skel ved det sydøstlige hjørne af
grunden.

2. Sommerhuset skal holde min 8,5 meter afstand fra sydskel.
3. Sommerhuset skal placeres sådan i terræn, at de synlige sokler ikke får

en højde på mere end 1,5 meter. Soklerne skal være mørkegrå eller sor-
te.

4. Al terrænregulering skal holdes på egen grund og der må ikke foretages
terrænændringer inden for en 1 meter bred zone langs ejendommens
skel.

5. Træterrassen med tilhørende rækværker, trapper o. lign. nord for huset
må ikke være hvide, men skal holdes i mørke træ- eller jordfarver,
f.eks. svenskrød, dodenkop eller brun umbra.
Eventuel senere maling af husets ydervægge skal holdes i træ- eller jord
farver.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F85/01
Deres J.nr.

Den 27. november 2001
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Det foreslås, at huset afsættes af en landinspektør, der over for myndighe-
derne dokumenterer, at punkterne 1.-4. overholdes.

Det foreslås, at Dragsholm Kommune ved byggesagsbehandlingen kontrol-
lerer, at projektet overholder de stillede vilkår."

Iskrivelse af 10. november 2001 har De meddelt nævnet, at De accepterer
Natur & Miljøs kompromiforslag af6. november 2001.

Nævnets afgørelse:

Det nu ansøgte projekt der overholder Natur & Miljøs indstilling af 6. no-
vember 2001 som foran gengivet, fmdes ikke i strid med formålet med de-
klarationen tinglyst den 7. marts 1962. Nævnet tillader derfor, i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, husets opførelse i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og beskrivelser, med en beliggenhed og farver
på huset som foran af Natur & Miljø angivet.
Det tiltrædes, at huset afsættes af en landinspektør, der overfor Natur & Mil-
jø og Dragsholm Kommune dokumenterer, at de af Natur & Miljø angivne
vilkår 1.-4. overholdes.

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, 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 åklagede afgørelse,
med~dre klagemyndigheden bestemmer andet. /h /'/~'Jj

f!~~ ~.., .~'I(~
Flerrtmmg Leth-Larsen F J gensen Gunner NIelsen

1/

Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm Kommune, Byggeafd. , Rådhuset, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
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RE6.NR. Z5J~/.oS
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

MOdtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 JAN. 2002

Ved ansøgning af 12. december 2001 har kommunen for ejeren, Dan Poul-
sen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et udhus på matr.nr. 10 ba
Veddinge by, Fårevejle, beliggende Gyvelbakken 24.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24. juli 1963 med fred-
ningsnævnet og grundejerforeningen som påtaleberettiget. Bygningstegnin-
ger med angivelse af udvendige farver skal godkendes af nævnet.

Det fremgår af det ansøgte, at udhuset er på 15,5 m2 og opføres i forbindelse
med eksisterende sommerhus.

"Udvendige farver:
vægge: grøn
mindre bygningsdele: grå med pvc beklædning af taget."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbyg-
get sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderord-
net betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udhus, 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.

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

i-redningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. FIOO/Ol
Deres J.nr. 8-10 ba/2

Den 18. januar 2002
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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 ande~

//~
/':- /

Flellt~' '/

Isrh

Kopi af kendelsen sendes til:
Dan Poulsen, Stærgårdsvangen 43, 4550 Asnæs
Danmarks Naturfred;ningsforening, Masnedøgade 20, 2 l 00 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51,4300 Holbæk

UdSknfte~n.g iied bekræfte:;"
Dommere: . t~en 16/ (-o 2

S . ånl$en~_."
oass. '- --



Fredningsnævnet for Ve~t~u..~a_n:-d_s_A_m.....t _
Skov- og Naturstyrelsen

- 9 JULI 2002

SCANNE1

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F47/02
Deres J.nr. 8-10 bell

Den 8. juli 2002

Ved skrivelse af 27. juni 2002 har kommunen for ejeren, Jørgen Høyer Kli-
foth, ansøgt om nævnets tilladelse til om- og tilbygning af eksisterende som-
merhus til ialt 114 m2, på matr.nr. 10 bc Veddinge by, Fårevejle, beliggende
Ringbakken 25.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli 1963.
I deklarationens pkt. 2 er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse afud-
vendige farver godkendes af N aturfredningsnævnet."

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

• "Vinduer
Facader

: hvide
: enten sort eller lys skagens gul
: stråtag."Tag

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - imedfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades om- og tilbygning af sommerhus, når der anvendes materia-
ler og farver, som angivet.

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

Skov- og Natur~t relsen
J.nr. SN 2001 - 1:1.11 't-t/t)O/
Akt. Ilr. 'tg -BIt



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K) af bl.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 an{l,~e.J:",,=-~

/ /,
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Kopi af kendelsen sendes til:
Jørgen Høyer Klifoth, Jernbanegade 19, stth., 4690 Haslev
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
Udskrifte i hed bekræftes.
Dommeren '. st d, der' 8 JULI 2002

$onj . a en
~ oass.



REG.NR.
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm kommune
RL'tdhusvej75
4540 Fårevejle

Modtaqet i
Skov ..or. '\1811 Jfc.tvrAlsen

1 5 APR 2003

Ved skrivelse af24. marts 2003 har kommunen på vegne ejeren, Inge-Maria
0stergård, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et sommerhus på
163 m2, på matr.nr. 10 ø Veddinge by, Fårevejle, beliggende Skelbakken 16.

Ejendommen er oplyst omfattet af deklaration tinglyst den 24. juli 1963,
med blandt andet fredningsnævnet som påtaleberettiget.
Ifølge deklarationen skal bygmngstegninger med angivelse af udvendige far_o
ver godkendes af fredningsnævnet.

Der er til nævnet tilsendt nyt skitseprojekt vedrørende det ansøgte byggeri
og der er om farver oplyst:

"Tag : Tagpap og listedækning i lysegrå
Facader: Mursten berappet i grå-beige samt hårdtræsvinduer i Mahogny" .

Strandgårdens grundejerforening har i skrivelse af 14. marts 2003 til Drags-
holm kommune meddelt ikke at have indvendinger mod projektet.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.

Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i udstyknin-
gen, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i for-
hold til fredningens formål.

Under hensyn hertIl bestemmer nævnets formand - i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af sommerhus, når der anvendes materialer og far-
ver som angivet.

Skov- op.'Naturstyrelsen
J.nr. SN 20U1 Q l 'Z II /V/ -o 007
Akt. nr. -; --..". Bil.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
41 00 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F25/03
Deres J.nr. 8-10 0/2

Den 14. april 2003



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, 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 a

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Inge-Maria Østergård, Vallekildevej 112, Vallekilde, 4534 Hørve
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
RolfDejløw, Nyvangsvej lO, 0rslev, 4100 Ringsted
Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs

Udskrittens :'e bekræftes.
Dommeren ! t~~~1e~J4 APR. 2003

.", ~on' l nton 7 ~

- oass.'
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

r-'

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Ved skrivelse af 8. september 2003 har kommunen for ejeren, Sven Ander-
sen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på ca. 24 m2 til
eksisterende sommerhus på matr.nr. 10 br Veddinge by, Fårevejle, beliggen-
de Grusbakken 5.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963. I deklarationens pkt. 2 er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angive/se af ud-
vendige farver godkendes af Naturfredningsnævnet."

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag : Sort tegl
Stem : Lys blå
Facader : Lys gran
Døre og vinduer: Svenskrød
Rækværk : Umbragrøn."

Nævnets afgorelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 formål.

under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - l medfør afnaturbeskyt-
telseslovens ~ 50, stk. l, j f. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
_ at der tillades opførelse af tilbygningen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F71/03
Deres J.nr. 8-10 BR/l

Den 10. september 2003



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

)

ti
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l,
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 and-="",,"~__

://:) , ,
~ fi /

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Sven Andersen, Slettetoften 48, 2630 Taastmp
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt Natur & Miljø, Alleen 15. -+180Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52.4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

Udskriftens ~i t(~d bekræftes.
Dommeren ~. in t~~n lG/g C-!>

"- $on antonL~~
- oass. .'
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

SCANNET
Dragsholm Kommune
R,idhuset, Rådhusvej 75
45-W Fårevejle

MOdtaget;
Skov- og Naturstyrelsen

29 AUG. 2003

• Ved skrivelse af25. august 2003 har kommunen for ejeren, Ane Marie
Aachmann Christensen, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse aftilbyg-
ning på 15 m2 til eksisterende sommerhus samt ny tagdækning på matr.nr.
10 ea Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbakken 10.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963 med blandt andet fredningsnævnet som påtaleberettiget.
Ifølge deklarationen skal bygningstegninger med angivelse af udvendige far-
ver godkendes af fredningsnævnet.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Ydervægge : lys mahogni
Tagdækning : sorte decraplader
Døre, vinduer og vindskeder m.v. : sorte."

Nævnets afgørelse:

Optøreise af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tll1g1ystden 24. juli 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbyg-
get sommerhusomrade, skønnes det ansøgte endvidere at være af underord-
net betydning i forhold til fredningens formål.

ender hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades tilbygning samt ny tagdækning, nar 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.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - L 2- L l / l..i - 0067
Akt. nr. l~ -'''.r

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
41 00 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F63/03
Deres J.nr.

Den 28. august 2003



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1,
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K) af bl.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.

/srp

Kopi af kendelsen sendes til:
Ane .\!larie Aachmann Christensen, Betty Nansens Alle 39, l. th., 2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, ~atur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

UdSkriftenS~_igti ed bekræftes._
Dommeren " . ~tttf~~o O)

.....,. ~_~n' . anton ~
oass. ..
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~CANNET,r
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt 'Ø:6. NtC. Z8CfI.OS

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

t

Dragsholm kommune
R<.ldhusveJ 75
-+5,40 HlreveJ le

lOSEP. 2003

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt. Natur & Miljø, har
kommunen for ejeren, Christina Larsen og Christian Holm Christensen an-
søgt om nævnets tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus pa 91 m2• samt
en carport på ca. 25 m2 på ejendommen matr.nr. 10 bt Veddinge by. Fårevej-
le. beliggende Grusbakken 6.

Vestsjællands Amt. Natur & Miljø, har den 15. juli 2003 videresendt sagen
til nævnet med følgende udtalelse:

"Ejendommen der er omfattet af deklaration tinglyst 24. juli 1963, ligger i et
udbygget sommerh usområde ca. 2 km. nordøst for V eddinge. j f. nedenståen-
de kortudsnit.

Deklarationen indeholder bestemmelse om, at bygnmgstegninger med angi-
velse af udvendige farver skal godkendes af Frednmgsnævnet, forinden byg-
gen påbegyndes.

Det er oplyst l ansogningen. at stem. remme. vmdsker, underbrædder. træ-
stolper. kokkenkamap samt døre og vinduer bliver hvide. Tagdækningen bli-
ver antracltgra betontagsten. og den udvendige \ ægbeklædning af træ bliver
bl<.lgr<.l.

Amtet finder herefter intet at bemærke til opforelse af sommerhus og carport
som ansøgt, der ikke anses for at være uforenelig med deklarationen eller
medføre landskabeligt uheldige forhold."

Nævnets afgorelse:

Opforelse af sommerhus rned garage på ejendommen findes ikke i strid med
f0ll11ålet med deklarationen tinglyst den 24. juli 1963. Nævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l. opførelse af sommerhus og
garagen overensstemmende med de fremsendte tegninger og beskrIvelser
samt med farver SOI11 foran angivet.
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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, 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 afgøt'eI,;e,
me / . / klagemyndigheden bestemme t. I. 1,.
,'2/ b"/ // / r .I; j/I/ ~.-:)øtt'tt/IJ ~/ ~ : i .~.,: l

// Eri <: Frandsen / Jørgensen ~tDej}~

•

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Christina Larsen og Christian Holm Christensen, Frederiksberg Alle 76,
5. th., 1820 Frederiksberg C
Lilje-huset A/S, Jarlsberggade 10, 5000 Odense
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen. Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

UdSkriftens~.gtft~d bekræftes.
Dommeren_., i I~~~d~~~~. (1 I Cl. l' )

Sl.ol)· Panton ~
oass.



, SCA 1~N··~~~i11REG.NR. 2 ~<J/. 0$-
Fredningsnævnet for~stsjJ1tands Amt

EBK Huse A/S
- - Kildeager J 1

4560 Vig

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

·e

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. Fll/04
Deres J.nr.

Den 18. februar 2004

e, Ved skrivelse af 11. februar 2004 har EBK Huse A/S for ejerne, Asta og Niels
Hesselberg, ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre et sommerhus på 84 m2

på matr.nr. 10 ce Veddinge by, Fårevejle, beliggende Stenbakken 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963. I deklarationens pkt. II er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse afud-
vendige farver godkendes afNaturfredningsnævnet for Holbæk Amt.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Ydervægge : Skifer grå
Tag : Skifer sort
Vinduer og døre: Hvide."

Det er i ansøgningen anført, at eksisterende sommerhus nedrives.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 7. april 1943.
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 formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af det ansøgte EBK-Hus, når der anvendes materi-
aler og farver, som angivet.

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

r, \ 12..
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Afgørelsen kan efternaturbeskyttelseslovens § 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 ikk:e udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virlming for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestem~~~,_~/

? ~';,vd.. _/..-,,;;.' ~ ...~y-- g Jørgensen

Isrp

Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm kommune, Rådhusvej 75,4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

UdSkriftens~i ti9id bekræf1es.
Dommeren . in t\;t.5\t3~8 FE B. 2004

- '. Sonja anton ,,-.
ss. -
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Dragsholm kommune
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Ved skrivelse af 20. april 2004 har kommunen for ejeme, Henrik Marstrand
Dalllog Nadja Elisabeth Werner, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse
af et udhus på matr.nr. 1° cb Veddinge by, Fårevejle, beliggende Stenbak-
ken 2.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963, hvorefter bygningstegninger med angivelse af udvendige farver skal
godkendes af fredningsnævnet forinden byggeriets opførelse.

Det fremgår af ansøgningen, at udhuset er på godt 17 m2. Taget belægges
med gråsorte teglsten. Vindskeder og vinduer males hvide, mens træfarveme
iøvrigt bliver himmelblå. Udhuset angives helt at ville matche det eksiste-
rende sommerhus.

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med deklarationen ting-
lyst den 24. juli 1963.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbyg-
get sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderord-
net betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jf. fOlTetningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af udhuset, når der anvendes 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, af-

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F33/04
Deres Jnr. 8-10 CB/2

Den 30. april 2004



... 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
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får hel / lvis medhold i Deres klage.
/'

FI&J~
,g ørgensen

•

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Nadja Elisabeth Wemer og Henrik Marstrand Dahl, Helenevej 1,2960 Rungsted Kyst
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted

UcJsl<riftensSig, ed bP'J~æfte~ f.
Dommeren I 'g d 3r·(Y~t

~'. P' nton
oass.

http://www.nkn.dk
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

• Ved skrivelse af 28. april 2004 har kommunen for ejerne, Finn Muller og
Rex MUller, ansøgt om nævnets tilladelse til ændring aftagkonstmktionen
på eksisterende sommerhus, på matr.m. 10 bi Veddinge by, Fårevejle, belig-
gende Gmsbakken 16.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1967 med nævnet som påtaleberettiget. I deklarationen skal bygningstegnin-
ger med angivelse af udvendige farver forinden byggeri påbegyndes, god-
kendes af nævnet.

Der er fremsendt projekt og bygningstegninger.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1967.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbyg-
get sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være afunderord-
net betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades ændring af tagkonstruktionen på sommerhuset, når der an-
vendes materialer og farver, som angivet.

Den tidligere af nævnet den 29. maj 2002, F34/02, meddelte tilladelse til
ændring af tagkonstruktionen tilbagekaldes samtidig.

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, af-

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 ~~211/'f-ooc> (
Akt. nr. l 'l.D ~ Bil.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F36/04
Deres J.nr. 8-10 BI/2

Den 3. maj 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
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt //,// . lvis medhold i Deres klage.

~

.~A?
~/~"'-~'"

"""Y''':I',u';ng Jørgensen

p7!/

Kopi af kendelsen sendes til:
Finn MUller og Rex MUller, Hylstrupvej 20, 4173 Fjenneslev
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted

•
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Torben Christensen
Urtehaven 13
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Journalnr.F48/04
Deres J.nr.

Den 17. juni 2004

Ved skrivelse af 10. juni 2004 har De ansøgt om nævnets tilladelse til opfø-
relse af et udhus på 9,9 m2 og en gæstehytte på 9,9 m2, på matr.m. 10 da
Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbakken 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963. Ideklarationen er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse afud-
vendige farver være forelagt Naturfredningsnævnet og godkendes af dette."

Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Husene ønskes holdt i samme gullige jordfarve som hovedhuset."

Nævnets afgørelse:

• Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse afudhuset og gæstehuset, når der anvendes mate-
rialer 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. 1e 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-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen

Skl"lv-og Naturstyrelsen
~.rl/. SN~901-12.1l/L(-oOOI
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København 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.

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
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

~
Gebyret tilbagebetales, hvis De får h~!~!l~eliris medhold i Deres klage.

//~~F?P'gensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Dragsholm kommune. Rådhusvej 75,4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted

http://www.nkn.dk
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Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

IVlodtaget i
3kov- og Naturstyrelsen
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

SCANNET Journal m. F71/04
Deres J.m. 8-10 DÆ/2

Den 21. oktober 2004

Ved skrivelse af 9. september 2004 har kommunen for ejeren, Leif
Kirkegaard, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning i 1Yz
plan til eksisterende sommerhus i 1~ plan samt opførelse af en garage, alt
på matr.nr. 10 dæ Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbakken 6.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24. juli 1963 med
nævnet og Strandgårdens grundejerforening som påtaleberettigede.
Ifølge deklarationen må byggeri ikke påbegyndes før bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver er godkendt af fredningsnævnet.

I skrivelse af 28. september 2004 har Strandgårdens Grundejerforening
meddelt, at foreningen er indforstået med, at der gives dispensation til
gennemførelse af projektet, på trods af, at der er tale om opførelse af
tilbygning i 1~ plan, dog på betingelse af, at den projekterede terrasse på 1.
sal udelades.

Nævnets afgørelse:

På et møde for nogle år siden fandt fredningsnævnet, at nævnets fortsatte
påtaleret af deklarationen kunne opretholdes under hensyn til at området
skønnedes at have fredningsmæssig betydning. Nævnet fandt dog i det
væsentlige at måtte interessere sig for farver på byggeriet i området og for
offentlighedens adgang ad stier m.v. Derimod fandt nævnet ild<:eat kunne
påtage sig sagsbehandling om opvoksende beplantning og bebyggelsemes
nærmere udformning.

Under henvisning hertil findes det ansøgte proj ekt, hvor grunden skråner lidt
mod syd, modsat de fleste grunde i udstykningen der skråner stærkt mod
nord, ikke i strid med formålet med deklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
byggeriet udføres i overensstemmelse med de tilsendte tegninger, når som
anført af gtundejerforeningen den projekterede terrasse på 1. sal udelades.
Der afventes herefter et detailprojekt med angivelse af materialer og farver

• på byggeriet.
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> 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, 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.

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
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www. . k•

•
Kopi af kendelsen sendes til:
Leif og Birgit Kierkegaard, Røglevangen 12, Svogerslev, 4000 Roskilde
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted ~

Udskriftens ri tigh d bekr23ftes. I.
Dommeren i ing ,~n5Zlf la-o,

<' U\JUL~"'" s' ton



Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

• Ved skrivelse af8. december 2004 har kommunen for ejerne, Ane Marie
Aachmann Christensen og Jørgen Ole Hansen, ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af hævet terrasse på matr.m. 1° ea Veddinge by, Fårevejle, be-
liggende Ringbakken 10.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963 med blandt andet fredningsnævnet som påtaleberettiget.
Ifølge deklarationen skal bygningstegninger med angivelse af udvendige far-
ver godkendes af fredningsnævnet.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Terrassegulv
Rækværk
Sokkel

: Hårdttræsplanker (mahogni farve)
: Mahogni
: Etemitplader (lysegrå)."

• Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. I, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af hævet terrasse, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forrin-
gelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af ar-
ter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

2::x::,\.- '\?.-\\\ ~ o~:> 1-
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
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Journal m. FIOSI04
Deres J.m. 8-10 EA/3

Den 14. december 2004
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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, 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.

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
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk•
Gebyret tilbagebetales, hvis De får he!/t;~delvis medhold i Deres klage.

/'/0 .
/Z<:~'U;_

FIe v?

Kopi af kendelsen sendes til:
Ane Marie Aachrnann Christensen og Jørgen Ole Hansen, Betty Nansens
Alle 39, 1. th., 2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs Udskriftens rigt~"ri Jd bekrcaHes.
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Rirmarffinere~~i t~dJlgen \5/) 2:~
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•
Ved skrivelse af 16. december 2004 har kommunen for ejerne, Søren og Git-
te Marie Troensegaard, ansøgt om nævnets tilladelse til til- og ombygning af
eksisterende sommerhus på matr.nr. 10 bd Veddinge by, Fårevejle, beliggen-
de Ringbakken 40.
Der ansøges om opførelse af tilbygning på 19 m2 og at en overdækket terras-
se på 19 m2 inddrages til beboelse. Efter tilbygning vil sommerhuset have et
samlet beboelsesareal på 99 m2•

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963 med nævnet som påtaleberettiget. I deklarationen skal bygningstegnin-
ger med angivelse af udvendige farver forinden bygeri påbegyndes, godken-
des af nævnet.

Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag
Facader
Vinduer

: Sort tagpap
: Sort træbeklædning
: Hvide."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stle. 4
- at der tillades til- og ombygning af eksisterende sommerhus, når der an-
vendes materialer og farver, som angivet.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 5761 22 16

Journal nr. FI08/04
Deres J.nr. 8-10 BD/l

Den 5. januar 2005



Det tilføjes, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forrin-
gelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af ar-
ter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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, 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 .• 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
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Søren og Gitte Marie Troensgaard, Wessels Have 58, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø Udsl<riftens ~i ti;;, e bA\<ræftes.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø D . 'o ren in d,' en YI oS
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs omme / . JI
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted -"0 ~n an o ~oass.

http://www.nkn.dk
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Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

• Ved skrivelse af 1. februar 2005 har kommunen for ejerne, Birgit Dall og
Leif Kierkegaard, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til
eksisterende sommerhus samt opførelse af en garage på matr.nr. 10 dæ Ord-
rup by, Fårevejle, beliggende Ringbakken 6.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24. juli 1963 med næv-
net og Strandgårdens Grundejerforening som påtaleberettigede.
Ifølge deklarationen må byggeri ikke påbegyndes før bygningstegninger med
angivelse af udvendige farver er godkendt af fredningsnævnet.

I ansøgningen er det oplyst, at tilbygningen til beboelsen er på 60 m2, hvor-
efter beboelsen ialt udgør 120 m2•

Udhuset udvides fra 11 m2 til 28 m2•

Bebyggelsesprocenten er 5 %
Terrassen på 1. sal er undladt i det endelige praj ekt, som ønsket af Grunde-
jerforeningen, og er erstattet af en smal altan, lig den eksisterende bebyggel-

• se.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Facade
Vinduer/døre

: Tordenblå
: Lyse/hvide."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse aftilbygningen til sommerhuset samt opførelse af
,garagen, når der anvendes materialer og farver, som angivet.

Slrmr- ('r-
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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, 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.

•
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
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Kopi aflcendelsen sendes til:
Birgit Dall Kierkegaard og Leif Kierkegaard, Røglevangen 12,4000 Svogerslev
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københ~Ø<riftens rigt;], ""d ekr23ftes.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 sorq)ommere~' i e 4tery- B FEB. 2005
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs.... '. P t JY~
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringste{On1 as;n O

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Journal ill. F31/05
Deres Lill. 8-10 DY II

Den 20. april 2005

• Ved skrivelse af 4. april 2005 har kommunen for ejeren, Niels Jørgen Thø-
gersen, ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning af skur til vaskerum, op-
førelse af et nyt skur på 8,5 m2 samt opførelse af en altan på 21 ml, alt på
matr.nr. 10 dy Veddinge by, Fårevejle, beliggende Sandbakken 2.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 24. juli 1963, hvorefter
bygningstegninger med angivelse af udvendige farver, skal godkendes af
fredningsnævnet. Påtaleberettigede af deklarationen er nævnet og Strandgår-
dens Gnmdejerforening.

Ved sagens fremsendelse har Dragsholm kommune anført om opførelsen af
altanen på 21 m2, at sOlmnerhuset er i 1Y2plan og der er en eksisterende al-
tan under taget - svalegang. Kommunen udtrykker betænkelighed ved at gi-
ve tilladelse til altanen.

Strandgårdens grundejerforening har i skrivelse af 14. april 2005 meddelt
nævnet ikke at kunne anbefale den del af projektet der vedrører opførelse af
21 m2 altan.
Dette begrundes med at etablering af en altan som beskrevet, efter grunde-
jerforeningens opfattelse vil være en udbygning af 1. sal på et sommerhus.
Deklarationen giver alene tilladelse til opførelse af sommerhus i et plan.
Herudover er det grundejerforeningens opfattelse, at etablering af en altan
vil kunne være til gene for ejere afforanliggende sommerhuse.
Grundejerforeningen har ildce bemærkninger til den øvrige del af det ansøgte
projekt.

Nævnets afgørelse:

Ombygning af skur til vaskerum, samt opførelse af nyt skur på 8,5 m2 finder
nævnet ildce i strid med formålet med den tinglyste deklaration.

For så vidt angår den hævede terrasse/altan på 21 m2, finder nævnet ikke
grundlag for behandling af det ansøgte, når Strandgårdens Grundejerforenin-
gen, der ligeledes er påtaleberettiget af deklarationen, ikke kan tiltræde pro-

jektet. 2::>0 I - 12.J l/'-t -e;e,o J
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Som følge af karakteren af det byggeri der kan tiltrædes og ejendommens
beliggenhed i et udbygget sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvide-
re at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør afnaturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, st1<:.4
- at der tillades ombygning af skuret til vaskerum samt opførelse af nyt
skur, når der anvendes materialer og farver, som overfor Dragsholm kom-
mune 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
København 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 klage fristen 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
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

/~}.
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt lH§..rAelvis medhold i Deres klage.

/7J~;;"-'~/7:::/ .-;v-~"",

=<le~·,mJIF,'Jørgensen

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Niels 1. Thøgersen, 36, Avenue de L'Europe, B-1330 RIXENSART, Belgien
Damnarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs
Nævnsmedlem Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 lS~~me~nigt!~h d bekrF.3ftes. 'I
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Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F96105
Deres J.nr. 8-10 AR/l

Den 9. september 2005

• Ved skrivelse af l. september 2005 har kommunen for ejeren, Vibeke
Gjeraa, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af gæstehus på 26 m2 på
matLnL 10 ar Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbald<en 50.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963 med nævnet som påtaleberettiget. Ifølge deklarationen skal bygnings-
tegninger med angivelse af udvendige farver forinden byggeri påbegyndes,
godkendes af nævnet.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Ydervægge
Vinduer/døre
Tag

: SOli
: Hvide
: Sort tagpap."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af gæstehuset, når der anvendes materialer og far-
ver, 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, af-

k\-l~\\I '-t - -::n:>1-
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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
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får he!!.ell~elvis medhold i Deres klage .

•

Kopi af kendelsen sendes til:
Vibeke Gjeraa, Slotsvej 19 A, 2920 Charlottenlund
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 KøbeJ,lhavn ~ .4;
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 lZøbenhavrlJ&,Sknften~. t.':1h ~d ekræ~~es.
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø Dommere g d, n 9 S EP. 2005
Nævllsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52, 4550 Asnæs ......". $onja R n Ol'"
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted "--~o s
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Journal m. F 136/05
Deres J.m. 8-10 DI/l

Den 18. januar 2006

Ved skrivelse af 19. december 2005 har kommunen for ejerne, Jens Emil
Nielsen og Solveig Egholm Andersen, ansøgt om nævnets tilladelse til opfø-
relse af en tilbygning i form af en glaskamap på 3 m2 til eksisterende hus på
54 m2 på matr.m. 10 di Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbakken 12 .

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963, hvorefter bygningstegninger med angivelse af udvendige farver skal
godkendes af nævnet.

Telefonisk har kommunen om udvendige farver/materialer oplyst:

"Eksisterende trærammer i svenskrød
nye i hvidt eller svenskrød. "

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 § 50, stk. l, jf forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af glaskarnappen, når der anvendes materialer og
farver, som angivet.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en

SA.J~- 12} - CX:JC:>)-C)
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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.

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

•

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

4
F~ørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Jens Emil Nielsen & Solveig Egholm Andersen, Stockflethsvej 36,2000
Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø
Nævnsmedlem Erik Frandsen, Åsevangsvej 52,4550 Asnæs
Nævnsmedlem RolfDejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
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Skov. 0« Naturstyrelsen

26 OKT. 2006

Ved skrivelse af 17. oktober 2006 har kommunen for ejeren, Niels Hesse1-
berg, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af carport med redskabsrum
på matr.nr. 10 ce Veddinge by, Fårevejle, beliggende Stenbakken 3.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963. I deklarationens pkt. II er bl.a. anført:

"Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse af ud-
vendige farver godkendes afNaturfredningsnævnet for Holbæk Amt.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Udvendig beklædning: Træ, skifer grå
Tagbelægning : Beton tagsten, skifer grå
øvrigt træværk : Hvid."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdek1arationen tinglyst den 24. juli 1963.
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-
telses10vens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af carport med redskabsrum, når der anvendes ma-
terialer og farver, som angivet.

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

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Journal m. F 89/06
jfr. F 11/04
Deres j.m. 8-10 CE/4

Den 25. oktober 2006



•
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, 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, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Natuiklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

• Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller dt;lvis medhold i Deres klage ..-- __-::::;"'7

/,.,/7'
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Fle~g Jørgensen7Jj
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Journal nr. F 87/06
Deres J.nr. 8-10 DZ/l

, 9 OKT, 2006
Den 17. oktober 2006

Ved skrivelse af ll. oktober 2006 har kommunen for ejeren, Thorkild
Sehested, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af nyt sommerhus samt
nedrivning af eksisterende på matr.nr. 10 dz Veddinge by, Fårevejle, belig-
gende Ringbakken 4.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963, hvorefter bygningstegninger med angivelse af udvendige farver skal
godkendes af nævnet.

I ansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag - sort
Ydervægge samt mindre bygningsdele - sorte
Vinduer og døre samt tagudhæng - hvide."

Nævnets af~ørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse afnyt sommerhus og nedrivning af eksisterende,
når der anvendes 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, fore-
ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
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" 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/kom-
munen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller d~lvis medhold i Deres klage.
--::-~7'?
//' /

,~.?/
". d'';f?~

FlehgIiing Jørgensen
, /'//v lo
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt'1/'

Dragsholm Kommune
Rådhuset, Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Modtaget i
Skov- O~ Naturstyrelsen

- 9 NOV. 2006

Ved skrivelse af 31. oktober 2006 har kommunen for ejeren, Preben Holst,
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af ny garage på matr.nr. 10 ch
Veddinge by, Fårevejle, beliggende Ringbakken 7.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963.

Forinden byggeri påbegyndes, skal bygningstegninger med angivelse af ud-
vendige farver godkendes af nævnet.

Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Vægge - rødbrun
Tag - sort."

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.
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 § 50, stk. l, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af ny garage, når der anvendes materialer og far-
ver, som angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 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, fore-
ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal m. F 94/06
Deres J.m. 8-10 CH/3

Den 8. november 2006



'I,
111,' 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 op-
krævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt el~yis medhold i Deres klage ..---- /'

~;P?~l'UM
FI /"; Jemrtung ørgensen
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND Adr. Tinggade 15
Postboks 130
4100 Ringsted

Odsherred Kommune
Miljø & Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

T1f. 56642726
Fax 56656496

Mocltllot I
Skov" Oø NAtul'atYfolllft

27 FER! 2007

F 212007
Deres byggesagsm.
8-10- DF/2.

Den 26/2-2007

Ved skrivelse af 31. januar 2007 har kommunen for ejeren Kathja Hansen
ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning til sommerhus på 25
m2 samt ny carport på 21 m2 og nyt udhus på 21 m2 på matr. m. 10 dfVed-
dinge by, Fårevejle, beliggende Sandbakken 9.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 24. juli
1963, hvorefter bebyggelse ikke maa opføres forinden bygningstegninger
med angivelse af farver har været forelagt Naturfredningsnævnet og er god-
kendt af dette."

Iansøgningen er om udvendige farver/materialer anført:

"Tag - sort bølgeeternit
Render /nedløb - zink
Ydervægge - lærketræ oliebehandlet
Vinduer - oliebehandlet" .

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med fred-
ningsdeklarationen tinglyst den 24. juli 1963.

2~a,l.OS



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 § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4
- at der tillades opførelse af tilbygning til sommerhus samt carport/udhus,
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.

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 opkræv-
ning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet! kommunen/fred-
ningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

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