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Mtr.nr. lOb, lOd Bjørnstrup by,
Røsnæs sogn.

A N M E L D E R:

Stempel- og gebyrfri i h.t.
naturfredningsloven.

KENDBLSE

veflrø:renCle
fr~0n;~~ ~f e~Andommen~ m~tr.nr. lOb, lOd
Bj"'rn~tru'Pby, r.ø~næs sOf"n, IISno(?'ekær"'aard",
efs~/.,.taf frecni'1p'pnævnet-[or Holh~k !:lmtden
2°. decembpr 1962 (Fr.~.nr. l56b/1960).

Ved sk,ivelser af 26/7 1960 og 28/7 s.å. har Danmarks Natur-
fredningsforening rejst fredningssag med hensyn til ejendommene: mtr.nr.
9a og 9b Bjørnstrup by, Røsnæs sogn (Listrupgaard) og mtr.nr. lOb og lOd
smstds. (Snogekærgaard) samt mtr.nr. 8c smstds~ (Lyngmosegaard) med det
formål at bevare status quo.

Sagens rejsning er foranlediget af, at de pågældende områder er på-
tænkt udstykket til sommerhusbebyggelse og begrundes med, at man ønsker
de pågældende arealer bevaret uændret for fremtiden, således som de nu
henligger, først og fremmest på grund af deres landskabelige ejendomme-
lighed og skønhed, men tillige af naturvidenskabelig og botanisk in-
teresse, hvilket ønske understrepes yderligere af, at den pågældende
fredning ses som led i et forsøg på at opnå en almindelig fredning af
hele den vestlige del af Røsnæs.

Under sapens heh~ndlin~ er fJ'ennemførten i forve~en forberedt ud-
stykning ~f 5 parceller af mtr.nr. 10b l~ngs kysten vest for gårdejen-
dommen, idet der ved nævn~ts me~v;rken er t~nglyst dekl~ration til sik- I

ring ef en ~~~ende Of ensartet beby~pelse Of"benlantni~p m.m.
p.s.v. en ~r den øvr~ge op.l ef e~~ndommen 0ar 0enn~~ ejer, gdr.

Jonannes Ander~en i en til nævnet frempendt skrv~lse stillet følg~nde
alternattve fors18g til genn~mf0relse ef en afslutnin? pR ~rren:
Stk.l. Ejeren, g~rdejer Johs. Ander~en afsthr fra at udstykke parceller
fra ejendommen og vedbliver med at drive denne som almindelig landbrugs-
ejendom, mod at han får tilkendt fuld erstatning. Det p~peges at værdien
af arealet, ved udstykning til sommerhusparceller, svarer til kr. 5,00
pr. kv.m. eller samlet ca. kr. 1.500.000,00 for ca. 300.000 kv.m. når
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10% er fraregnet til vejareal etco
stk.2. E~er~n forbeholder sig ret til at udstykke de p~ medfølgende kort
an"ivnp areeler1 svarende til cao 130,000 kv.m" Den resterende del af
e~enaommen vil ejeren 2f8t~ frp at udstykke m00 en erpt~t,ning po min.
kr. 1,75 pr. kv.m. ellpr s~mlet ca. 315.000900 kr. for ca. 2100000 kv.m.
Udstykning~rne belæG~es m~d f~1~~n0e 0ek18~ation~r, oer lyses på hoved-
e;enoommen og frpstykkede p8rcol1er, pervitu~st~ftenre og med freaninf8~
my"~firrl1r'derne, e ~eren el- ~r en evrmtuel parc01forening som pfltaleberet--
ti.n:e;2e.

a) 1nO'en :p8rceller m2 udstykke::> unc10c 2.000 kv. m.,
b) Beplantning skal h8ve SamT;l8k::1.l~8kterco:::~områdets naturlige be--

voksning, fortrinsvis buskagtige p10nte~ 8= en nogenlunde ensar-
tet karakter for alle p~rceller~ eventuelt efter fredningsmyn-
dighedernes anvisning~ Denne bGpl~nt~ing må ikke overstige 2,25
m..

c) Husene skal v~re i eet plan og min. 35 kv.m. bebygget9 Garage,
udhus og lignende sk&l sarrJl1lenbyggesmE::dho~reuhuset, al t udven-
digt træværk skal behandles med b~Qnt træimpr~gneringsfarve~ dog
må døre og vinduer ffic:cleshviden Eventuelt :r::urv:erkskal udføres
i facadesten eller være hviQpudset.

d) Alle hegn sl,;:alvære levende 11e8n.
e) Der må kun foretages sådanne niveauændringer der er nødvendig

for hus og terrassea placering.
f) S~fremt det offentlige ad 8re vil anlægge et sRmlet stianlæg for

gtlende langs R03nC2s 8y(~kyst~ indrøm:nes der det offentlip"e ret til
at eksprol'riore til dette uden erstptninp" til ejeren eller Gft8r-
f-:,lg,:>ncee: e::e af hOVE"de jQnG.o11J>T1.en~U:lgiftr;:::.~'~il anlæg og vedlige-
holap.l~e p.r e~e~en op eftQrf0:~r;n0e ej8re uveoko~mende~ På de
pt ~aer hvo-~'f'ti~nlæget vil f01 (re el[ -,~Gj J dnr ramtidig benyttes
ellpr f::rentio.irrGk8J b,:-::.1vttc f' ,:jorn p rlP'8 n f.': 2-Je ~ for ps rcell erne, må
d-et offentl::'c;el i\~eJGc~_eG ~}J';:.:'(, [~:::.np9r~ Gf 1Jdgifterne til anlæg
og ve dliC'el1o~_clelse~ De l')el~næ"\rnteve: e vll nf parce le jerne blive
'orugt age- 2, -J -1' P8='v-d'"",lTY' ~,d-motor-f.- ""''''1'' lO ',~Ph u __..l.. ~w.l_ ~")e li. v Li, J .... .-)..\GJ..41,.... )J(..It ...... o

Stk~ 3..Ved e7entuel :f ...c_: l'et 1JiJ r:.dst:rk:-;.ineaf hele e jendommen, vil eje-
ren uden vederlag :ade tiLflys2 de l stk>2~ punkt n til f. inclusive
nævnte bestem~els8r~
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-3- nærværeneeskrivelsen nævnte kort er vedhæftet / kendelse somDet i
bilag A~

Danmarks Naturfredningsforening har fastholdt fredningsp2standen.
Med hensyn til fredningsspørgsIDålet bemærkes, at nævnet med Dan-

m~rks Naturfredningsforening er enig i, at ejendommen på grund af den ..
nez landskabelige e~endommeli,o;hed ov skønhed er særdeles fredningsvær-
dig~

Når henses til, at en fredning imidlertid ikke vil kunne forven-
tes gennemført uden udreaelpe af endo~ meRet store erstatningsbeløb,
fin0er ncpvnpt iklce p:rundlp?,for at 0"el~nemføre e11 fredning, enel ikke i
den i ejerens ovonnævnte tilbud under stk.2 enførte mere be~rænsede
fredning, men m3 indskrænke pig til ved e2endommens frigivelse til ud-
stykning at sikre de i ejerens ovennævnte tilbud under stk ...2 a-f anfør--
te beste~~elser? som ejeren har vedst~et unrer de om fredningen med
nævnet førte forhandlinger] tinglyst på ejendommenq

Den af Danmarks Naturfredningsforening fremsatte begæring om fred-
ning findes herefter ikke at kunne tages til følge, men ejendommen på- I

lægges alene de nys nævnte i ejerens tilbud anført foran pag.2 stk.
2 a-f nævnte servitutter. Påtaleret efter disse har Fredningsnævnet
for Holbæk amt.

T h i b e s t o ID m e s :
Den af Danmarks Naturfredningsforening fremsatte begæring om sta-

tus quo fredning af ejendommen: matr~nrø lOb, lOd Bjørnstrup by, Røsnæs
sogn kan ikke tages til følge.

=-=-'
Der pålægges ejendommen de foran anførte servitutter med påtaleret

for Fredningsnævnet for Holbæk amt.

Fredningsnævnet for Holbæk amt, den 29. december 1962

Eærentseno Niels AnClerseno Jør0"en Nielsen.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Arkitekt Birgit Mikkelsen
Classensgade 25 A. Baghuset
21 (JO København ø

SCANNET

•• Ved ansøgning fremsendt gennem Kalundborg kommune og Vestsjællands
Amt Natur & Miljø, har De ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en
tilbygning til et eksisterende sommerhus på deres ejendom matr.nr. 10 aa
Bjomstrup by, Røsnæs. beliggende Snogekærvej 46.

Ved sagens fremsendelse den 30. juli 2003 har Natur & Miljø bemærket:

"Ejendommen, der er omfattet af deklaration tinglyst 2. april 1963, vedrø-
rende fredning af ejendommen matr.nr. lOb og lOd Bjømstrup by, Røsnæs,
"Snogekærgaard". ligger i et aftalt sommerhusområde ca. 2,5 km sydvest for
Bjømstmp.

Deklarationen indeholder blandt andet bestemmelse om bygningernes ud-
formnmg og farve.

_ Ole Friis, der er hoveentreprenør på byggearbejdet, har den 29. juli 2003 op-
lyst. at tilbygningen udføres i tilsvarende materialer og farver som det eksi-
sterende sommerhus - ydervægge med træbeklædning i mørkebmn farve og
med tagdækning af sorte etemitplader.

Amtet finder herefter intet at bemærke tIl opførelse af tilbygningen som an-
søgt. der ikke anses for at være uforenelig med deklarationen eller medføre
landskabeligt uheldige forhold."

Kalundborg kommune har telefonisk oplyst, at det eksisterende sommerhus
pa ejendommen er p<146 m2 og at tilbygningen er på 48 m2, således at den
samlede bebyggelse efter byggeriets afslutning er på 94 m2

•

~ævnets afgørelse:

e Op førelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med fonnålet med fred-
ningsdeklaratlOnen tlllglyst den 2. april 1963.

ikov- og Naturstyrelsen
,nr,SN2001o l'2.\y,-/-oool
kt. nr. Cl 2- - -sri.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8

, 4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F60/03
Deres J.nr. 2077

Den 21. august 2003



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 optøreise af tilbygningen, 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 and""""""'",,,,.-/

•
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KOpI af kendelsen sendes til:
Kirsten Hastrup og Mogens Trolle Larsen, Kronprinsessgade 46 A, 4. 1306 København K
Kalundborg kommune, Teknisk Forvaltning, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg (31-10aa-2)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. 0
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø. Alleen 15, 4180 Sorø
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, 0rslev, 4100 Ringsted
Frank Due, Sct. Jørgensbjerg 21,4400 Kalundborg

Udskriftens rigti~d bekræftes.,
Dommeren ~i tedLden;2, It·C-), V\/\c:~\

Sb' anton '--
oass.

•



REG.Nl
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Birgit Mikkelsen
Snogekærvej 53
4400 Kalundborg

SCANNET.

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

.'AJlltaget i
./" w Nliturstyrelsen

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

29 AU6, 200~
Journal nr. F87/05
Deres J.nr.

Den 26. august 2005

Ved ansøgning fremnsedt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø den
28. juli 2005 har De anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af et skur,
med samtidig nedrivning af eksisterende carport, i forbindelse med Deres
sommerhus på matr.nr. 10 fBjømstrup by, Røsnæs, beliggende Snogekær-
vej 53.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af29. december
1962 vedrørende fredning af ejendommen matr.nr. lOb, lOd Bjørnstrup by,
Røsnæs, "Snogekærgaard", Fr. J.nr. 156b/1960, tinglyst den 2. april 1963.

Det er fredningens fonnål at sikre en passende og ensartet bebyggelse og be-
plantning m.m.

_ Ifølge kendeisens pkt. c. skal husene være i et plan og min. 35 m2 bebygget.
Garage, udhus og lignende skal sammenbygges med hovedhuset, alt udven-
digt træværk skal behandles med brun træimprægneringsfarve, dog må døre
og vinduer males hvide. Eventuelt murværk skal udføres i facadesten eller
være hvidpudset.

Skuret er ialt 16,8 m2 og udføres som huset med en træbeklædning i olie-
Itjærebehandlet lærk, således at det fremstår sortbrun. Tagbeklædningen bli-
ver tilsvarende som huset i listetældæt tagpap.

Skuret er beliggende ca. 1 meter lavere end huset og forbindes med huset via
en træterrasse samt et lavt træhegn.

Eksisterende carport udført i gasbeton fjernes. Flisebelægningen i den eksi-
sterende carpOli bibeholdes, men vil blive omkranset af beplantningen.

Amtet finder herefter intet at bemærke til opførelse af skuret som ansøgt, der
ikke anses for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid

med fredningens f01111ål" ~~ .....,'1,\\ 'y. -=o:::> 1
{eto



Nævnets afgørelse:-• Opførelse af det ansøgte byggeri ved samtidig nedrivning af en ældre carport
i gasbeton findes ikke i strid med formålet med fredningsnævnets kendelse
af29. december 1962. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, opførelse af skuret, med den ifølge de fremsendte tegnin-
ger angivne beliggenhed og i materialer og farver som ovenfor beskrevet.

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. l
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 kro 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 ~lle:~lV!s.:::medhold i D res k
... ",j':/r"""

,,1;--::;---

Kopi af kendelsen sendes til:
Kalundborg kommune, Teknisk Forvaltning, Holbækvej 141 ~Jj400 KaJu ,'b IJ
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 210044~:' gt,! t ~ elm.:a~~s·AU62005
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø Domme ~ I ste den .
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 ~rø Sonj nton J

~ os.

http://www.nkn.dk
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

År 2007 den 14. december kl. 13.30 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjæl-
land v/formanden dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det afmiljømini-
steren udpegede medlem Rolf Dejløw, 0rslev, og det lokale medlem Jørgen
Hansen møde i Kalundborg kommune.

Der foretoges:

F 17/07 Sag om opførelse af nyt sommerhus
på matr. nr. 10 x Bjørnstrup by,
Røsnæs, der er omfattet af Fred-
ningsnævnets kendelse af2. april
1963.

Der fremlagdes Kalundborg kommunes skrivelse af30. april 2007 med sa-
gens bilag ialt 12 stk.

Mødt var:
Ejeren Claus Olesen med sin bror arkitekt Hans Olesen.
For Kalundborg kommune Jesper Handberg, John Sparring og Peter Janne-
rup.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Kalundborg, for-
manden Michael Hansen.

Nævnets formand oplyste, at Miljøcenter Roskilde i dag ikke giver møde
som følge af et internt arrangement.

Ejendommen blev besigtiget, og det blev konstateret, at Staten ejer arealerne
beliggende knap 100 meter vest for ejendommen, og at der her er et stian-
læg, hvorfra der er indsyn til ejendommen og det her højt beliggende hus,
især til husets vestside samt nordside.

Claus Olesen oplyste, at han har købt ejendommen for 3 år siden, og at hu-
set nu er i så ringe stand, at det helt skal nedrives.

Sagen blev nærmere drøftet, og nævnets formand redegjorde for nævnets
kompetance i henhold til den den 2. april 1963 tinglyste kendelse vedrøren-
de fredning.

Miljøcenter Roskilde udtalelser af 19. oktober og 10. december 2007 blev
gennemgået i fornødent omfang.



Endvidere blev ejerens redegørelse af30. oktober 2007 gennemgået, og at
ejeren heri imødekommer nogle afMiljøcentrets kritikpunkter.

Jesper Handberg fandt, at huset i højere grad bør bygges med terrænet, i ste-
det for det nu foreslåede, der er partielt i to etager. Eventuelt kan huset dre-
jes 180 grader.

Michael Hansen fandt, at det især er vestgavlen på det foreslåede hus, der er
et problem. Huset bør sænkes til niveau med terrænet.

Ejeren, med sin arkitekt drøftede det fremkomne, og bemærkede at være vil-
lig til at foretage ændringer i projektet.

Nævnet foretog i enrum besigtigelse afhuset set fra vest.

Nævnet meddelte herefter:

Nævnet finder ikke i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 grundlag
for at imødekomme ejerens ønske om opførelse af det forelagte projekterede
sommerhus på 153 m2 til erstatning for det nuværende på 46 m2• Set fra vest
og nord, hvor offentligheden på Statens areal har adgang og fremover vil få
yderligere adgang, vil det ønskede hus med sin høje bygningsmasse med
større glasarealer syne meget stort og dominerende i forhold til de øvrige
sommerhusbebyggelser. Det projekterede hus findes ikke i overensstemmel-
se med fredningskendelsens formå1. Der findes ikke grundlag for efter ken-
delsens pkt. 2 e, at foretage niveauændringer i terrænet for at skjule husets
kælderetage, og projektet anses ikke at være i overensstemmelse med ken-
dels ens pkt. 2 c, om at huset skal være i eet plan.

Efter drøftelse meddelte ejeren og hans arkitekt at ville udarbejde et nyt pro-
jekt og tilsende nævnet dette gennem Kalundborg kommune. I projektet vil
byggeriet blive ændret således, at det sænkes 60-70 cm og vil få mindre glas,
der ikke er reflekterende. Udadtil vil huset ikke fremtræde som byggeri i fle-
re plan, og taget vil blive foreslået belagt med mos. Det af ejeren i sin skri-
velse af30. oktober 2007 anførte vil endvidere blive overholdt.

Nævnet tilkendegav, at ville se med velvelje på et således ændret projekt,
men må kræve konkrete bygningstegninger med situationsplan og niveauan-
givelser på byggeriet, forinden der tages endelig stilling herti1.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Side 2/4



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
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
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 miljøcenter/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af kla-
gen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i
~.~," ./.>~>/ø~~

FI~.ing Jørgensenr tf/L//.
1/
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'KOPI
UDSKRIFT AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

Skov. o~c;fta,.tIatur'ty,.,.",
2 2 JAN, 2008

År 2007 den 14. december kl. 14.15 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjæl-
land v/formanden dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det afmiljømini-
steren udpegede medlem Rolf Dejløw, 0rslev, og det lokale medlem Jørgen
Hansen møde i Kalundborg kommune.

Der foretoges:

F 60/07 Sag om opførelse af et nyt sommerhus
på matr. nr. lOk Bjørnstrup by, Røs-
næs, der er omfattet af deklaration
tinglyst den 12. juni 1961.

Der fremlagdes skrivelse med fotos fra Miljøcenter Roskilde med sagens
bilag ialt 3 stk.

Mødt var:
Ejeren K"'1stianWulff med arkitekt Birgitte Mohlin.
For Kalundborg kommune Jesper Handberg, John Sparring og Peter Janne-
rup.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Kalundborg, for-
manden Michael Hansen.

Nævnets formand bemærkede, at Miljøcenter Roskilde dags dato er forhin-
dret i at give møde på grund af internt arrangement.

Ejendommen blev besigtiget.

Nævnets formand redegjorde for, at ejendommen er omfattet af deklaration
tinglyst den 12. juni 1961, med nævnet som påtaleberettiget. Deklarationen
er udfærdiget med Fredningsnævnets medvirken og afledt af nævnets sags-
behandling, der førte til nævnets kendelse af 12. april 1963 vedr. nabo ejen-
dommene.

Ejeren oplyste at have opført huset på ca. 103 m2 i 2005.

Kommunens repræsentanter fandt, at byggeriet er nydeligt og tilpasset ste-
det.

DN's repræsentant havde ikke bemærkninger.



Side 2/2,

Nævnet vedtog i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at godkende
opførelsen af sommerhuset der anses i overensstemmelse med den tinglyste
deklaration og formålet med deklarationen, der fremgår af Fredningsnævnets
kendelse af 2. april 1963.

Mødet hævet.

Sagen sluttet.

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
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. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkræv-
ning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøcenterlkommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afkla-
gen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller ~~l~medhold i
" ..•.•.•.•••.•.: •. '<.-.'.:-
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