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REG. NR. 5.3001.0011

RONEKLINT AMBÆK
~I

377 PRÆSTØ 1512 III NØ

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af 2414 1957 (nævn - 3/57), lyst 16/7 1957, om

vilkår for dispensatin fra skovbyggelinie - forbud mod
yderligere bebyggelse og "fredning" for udsigt fra skov
mod vej.

- Afgørelse af 27/10 1989 (nævn - 86/89) - afslag til stald-
bygning.

* - Afgørelse af 15/2-1990 (nævn 86/89) till. til delvis ophævelse
af tingl. dekl. om forbud mod yderligere bebyggelse m.m.

MATRIKE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 16 / 7 19 57 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

6d Roneklint By, Jungshoved

-
Gældende matrikulært kortbilag: mangler - se istedet REG.NR. 0.3000.00.1

Se også REG. NR.: o • 3000 .00.1
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.: ~ REG. NR.
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~J 'l'l/) 2 3 MhJ 1957 !-

~, / tJ b 5 ,1 6 JULI 1957
,~ Q, /.4r ,~ Matr.nr. tf{ Roneklint, Jungshoved Sogn.

-e. V'J~.
0,300/.000

Anmelder:
Naturf:"t:.'dningsnævnet for \
Præstø amtsraadskreds. "-

E k s t r a k t - u d s k r i f t Dommerkontoret i Store-Heddln!]"
af

forhandlingsprotokollen for naturfrednlngsnævnet for Præstø Amtsr~dskreds,
side 193- :195.

År 1957 den 24.april foretog es'af'formanden dommer Hay-
"'I,,;.t!midtuf S"tiore-Heddingep?l. dommerkontoret i titore-Heddinge.

3/1957 Andragende om tilladelse til bebyggelce på
areal af matr.nr. 6! Roneklint, Jungehoved
::logn.

(naturfredningslovens § 25 stk. 2)
(sidcte møde 13/2 1957)

lier frelllls6des:............. '" ..................................
I ove~en6stemmelse med bilag 11 tlar n.vnet d.d. tilskre-

vet andra~eren revisor C.Stephenssn, Eorgmecter ~isdhersvej 114 th;
Valby, 6d.ledes:

"Ved andrae;ende af 1,/1 1957 har De ansøgt 'om tilladelse
til opførcl~e ai et beboelseshus p~ et areal af matr.nr. 6~ Rone-
klint, JuDtishoved S05n, indenfor en afstand af 300 rofra skov •

NE.evnet:1eddeler Dem herved tilladelse til at opføre det p~-
g_~ldenue l!US i overenostemmelse med dtm den 7/3 1957 fr<-.::msendte
tbgning 0g beskrivelse (su6en~-bilag 8) og på det under besigtigel-
sen den 13/2 1957 påviste sted, jfr. S~b(3nS bilag 2.

For tilladelsen g~lder følgende betingelser:
l. YdtH'ligere bebyggelse end den forannil3vntemå ikke finde sted.
2. De tilladte bygningers udvendige farver m!\ ikke :2!.dreB uden

n~vnetB samtykke.
3. Reklamering, som efter nævnets mening er usk0n, er ikke tilladt.
4. r~ ejendommen m~ ikke på arealet nord for bebygGelsen plantes

n~letr~er; p~ det øvrige areal m~ enkelte n~letræer plantes.
Beplantningen nord for beby~g\~lsen skal holdes nede, s~ledes at
synet fra ve,ien mod skovbrynet, herunder "Bøndernes Egehoved",
il{ke forringes. Beplantningen skal iøvrigt vedligeholdes p~ en
sådan mdde, Bom er egnet til at få bygningerne' til at g~ smukt
ind i landsk~bet.

,P.'f· ,..~',-
.. t;,.~.1...--,
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" .~

• Arealet nord for bebyggelsen mq drives på sædvanlig l~ndbrugsmæssig
måde. . ,-5. Betingelserne lyses som hæftelse p~ ejendommen med prioritet forud for
panteg~ld. P"':.talerethar nllvnet. • . r "

Tilladelsen g~lder kun n~v~ets myndighedaomr~de, s~ledes åt even~~
tuel fornøden tilladelse hos anJ.re myndissheder, f.ex. bygningskommission, ,
må indhentes hos disse. Efter sket udstykning bedes parcellens matrikel-
nummer oplyst."

Sagen sluttet~
Hay -:3chmidt •

(l Idet udskriftens rigtighed bekræftes, begæres fornævnte betingel-
ser for tilladelse til bebyggelse i henhold~ til lov om naturfredning nr.
140 af 7/5 1937 § 25 stk.2, jfr. lov nr. 339 af 25/6 1940, tinglyst ser-
vitutstiftende på matr.nr. 6~ Roneklint By, Jungshoved Sogn, der nu er
udstykket fra mtr.nr. 6~ ibd., med prioritet forud for p~nteg~ld.

Naturfredningsnævnet fo'
Præst'- amtsraadskreds_

Dommerkontoret IStore.H~~ c::Y ~j
? HaY-SChm1dt.;/ Ur

Dommeren i Stege, Afdelingskontoret i ?ræstø.

. " '.'.'" ..~t

Indført i dagbogen for retskreds nr. 31,
Stege ro. v .. Afdelingskontoret i Præstø.

d r? [" '1957• '-., i'.!~J

•

Indført i dagbogen for rcts\,reds nr. 3li
Stege m. v .. Afdellngskontoret i Præstø(

d. l16 JULI 1957
LYST. Tingb~g. åd. s/~ Akt: Skab .» nr4 7~. .

AnmærknIng: T,'« 4-1--...... J;- ""'- ..4,.cA.J ..... ~ ~
,/ ~. /..Å .4",- n/....u .?Lt.. 1.-4 .s~. , .Go. ;t. Iftn. -
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Efter sket berigtigelse annulleres horved
forn'H. 'U,cr,de rotGsnrr:ø>rknint;,,',.......~J..-I.

Dommeren i Stego m. v.
Afdelingskontoret i Præstø, d. 2.0/'3 1'<:;'Ii
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Afgørelser - Reg. nr.: 03001.00

Dispensationer i perioden: 27-10-1989 - 15-02-1990



/ REG. NR. o ~oø I.aoo

UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET J

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNJNGSKllEDS

Ai' 19C9, den 27. oktober, kl. 10.30, foretoges besigtigelse på Roneklint-
vej 5, 4720 Præstø.

Fr. s. 86/89 Ansøgning om dispensation fra en den 16. ju-
li 1957 på ejendomm6n matr. nr. 6 d Rone-
klint by, Jungshoved tinglyst deklaration
til opførelse af en staldbygning med høloft.

Medlemmer:
Ulf Andersen, formand,
Vagn Hansen,
Finn Olsen.

e
e
e

Der fremlagdes:
skrivelse af 28. august 1989 med bilag fra ejeren af ejendommen,
Jørn Toft Erichsen, med påtegningsskrivelse af 18. september 1989
fra Storstrøms Amtskommune, landskabskontoret,
skrivelse af 22. september 1989 med bilag fra ejeren med påtegnings-
skriveise af 26. september 1989 fra Storstrøms Amtskommune, land-
skabskontoret.

Ejeren, Jørn Toft Erichsen, var mødt

For Storstrøms Amtskommune mødte Jens 8irk Møller, landskabskontoret.

For Præstø Kommune mødte Henning Petersen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Sander.

e Ejeren redegjorde for det ansøgte projekt. Han oplyste, at der var landbrugs-
Milj~i\9~tej endommen •
Skov- og Naturstyre1sen



lIT
(

..~e Jens Birk Møller bemærkede, et der herefter ikke skulle søges dispensation
fra bestemmelserne om skov- og Abyggelinie. Han redegjorde med udgangspunkt
i pAtegningsskrivelsen af 1B. september 19B9 for landskabskontorets indstil-
ling, hvorefter man ikke kunne anbefale en dispensation, idet den påtænk-
te placering ville forringe udsigten fra vejen mod skovbrynet, herunder
Bøndernes Egehoved.

Sander og Henning Petersen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening
og Præstø Kommune ikke skulle udtale sig imod, at der meddeles dispensa-
tion.

: l

I

Nævnet finder, at deklarationen, uanset at der nu på ejendommen er landbrugs-
pligt, jfr. NFL § 47, stk. 2, nr. 3 og § 47 a, stk. 3, jfr. § 47, stk. 2,
nr. 3, fortsat må være gældende.

Herefter og af de Amtskommunen anførte grunde, finder nævnet, at der ikke
kunne meddeles dispensation fra fredningsbestemmelsen.

Ulf Andersen
fmd.

Ipj



REG.Nrt 3001.00 o
Ar 1990 den 15. februar kl. 13.45 afholdt nævnet besigtigelse pA

ejendommen, Roneklintved 5, 4720 Præstø.
Til stede var nævnets formand, dommer Ulf Andersen, det amtskommu-

nale medlem Vagn Hansen og det kommunale medlem Henrik Hansen (suppl.)
Der foretoges:

Fr.s. 86/89 (fortsat) Ansøgning om delvis ophævelse
af en på ejendommen matr. nr.
6-d Roneklint by, Jungshoved
tinglyst deklaration om forbud
mod yderligere bebyggelse m.m.

Der fremlagdes:
- Skrivelse af 27/10 1989 fra adv. Jørn Toft Erichsen.
- Kopi af skrivelse af 6/11 1989 fra nævnets formand, hvoraf fremgår,

at ansøgerens anmodning om sagens genoptagelse tages til følge .
Det tidligere fremlagte var til stede.
Ejeren, Jørn Toft Erichsen var mødt.
For Storstrøms amtskommune mødte landskabschef Iver Matzen.
For Præstø kommune mødte Henning H. Petersen.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Poul Sander.
Formanden bemærkede, at skovejeren, Peter Stampe Holst telefonisk

havde meddelt, at han intet havde at indvende imod det ansøgte.
Der foretoges besigtigelse.
Jørn Toft Erichsen oplyste, at han havde valgt at opføre staldbyg-

ningen på et ikke af deklarationen omfattet areal. Han bemærkede, at
han herefter ansøgte om, at den tinglyste deklaration måtte blive op-
hævet for så vidt angår det til ejendommen hørende haveareal, og hen-
viste i denne forbindelse til, at ejendommen efterfølgende er blevet
registreret som en landbrugsejendom og således ikke fordrer dispensa-
tion fra skov- og åbyggelinien.

Det anførtes videre, at det efter deklarationen alene er over
arealet nord for haven, at der skal være frit udsyn fra vejen mod skov-
brynet, herunder "Bøndernes Egehoved".

Han var i givet fald villig til at bekoste, at en landinspektør
afsætter havearealet og udarbejder kortmateriale.

Iver Matzen oplyste, at det jordstykke, som er beliggende på den
anden side af vejen er fredet. Landskabskontoret kan på grund af områ-
dets høje landskabelige værdier ikke tiltræde, at deklarationen ophæves
delvist som ansøgt.

Henning H. Petersen bemærkede, at kommunen ingen bemærkninger
havde til det ansøgte.

•

/~I~/s-ooø J



Poul Sander bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening ikke
kunne tiltræde en delvis ophævelse af deklarationen.

Nævnet fandt på indeværende tidspunkt af de af amtskommunen an-
førte grunde ikke anledning til delvis at ophæve deklarationen som
ansøgt.

Ulf Andersen.
fmd. JUR/bk

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses

modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af den, der har begæret fredningsnævnets afgørel-
se samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Fredningsnævnet ror Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 19. februar 1990.

~An~
fmd.

Udskriften er sendt til:
Hr. Jørn Toft Erichsen , Roneklintvej 5" 4720 Præstø,
Præstø kommune, Østerbro 2, 4720 Præstø,
Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800 Nyk. F.,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.

•

•
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