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Afgørelse af 09.06.1997 (nævn 17/97) - Tilladelse til opførelse af

havestue på matr.nr. 2z Ll. Egebjerg by, Vig.
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Matr.nr. 2 f
Ll.Egebjerg by, Vig sogn.
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I anledning af at Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt har
dispenseret fra bestemmelsen i naturfredningslovens § 25 stk. 2
i forbindelse med en påtænkt udstykning af min ejendom matr.nr.
2 f Ll.Egebjerg by, Vig sogn, pålægger jeg herved min nævnte ejen-
dom følgende servitut:
1) Ingen parceller som udstykkes fra ejendommen, må bebygges for-

inden tegningerne her~i1 er godkendt af Naturfredningsnævnet.
2) Fra parceller som udstykkes fra ejendommen må ikke drives erhverv

•af nogen art uden Naturfredningsnævnets godkendelse.
Nærværende deklaration begærer jeg tinglyst på min ejendom

matr.nr. 2 f Ll.Egebjerg by, Vig sogn, idet der med hensyn til ser-
vitutter og pantegæld henvises til ejendommens blad ~ tingbogen.
Påtaleret har Naturfredningsnævnetkfor_~olbæk a~t. 1966Jyaerup s ov,VIg, aen~~.nov. •

Finn Larsen.
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsj ællands Amt

Skov- og Naturstyrelsen
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Trundholm kommune
Teknisk forvaltning
Nyvej 22
4573 Højby KtG. Nit ~2o.2. 0\

Dato: 9. juni 1997

Reference: J. nr. :

F.17/1997EBN/JJ

• Ved skrivelse indgået den 1813 1997 har Trundholm kommune for ejerne Annette
Muus og John Andersen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en havestue på 22 m2

som en tilbygning til eksisterende bebyggelse på matr. nr. 2 z Ll. Egebjerg by, Vig.
Ifølge deklaration lyst den 1/12 1966 er nævnet påtaleberettiget m.h.t. bebyggelse

på ejendommen.
Af skrivelse indgået til nævnet den 9/5 1997 fremgår følgende om farver på byggeriet:

"Eksisterende bygning: - er opført i gule teglsten med sortmalet bølgeeternittag, udhæng og
trægavle er malet lysgrå (Beck og Jørgensens produkt, farvekode 113), tagrender er skjulte,
sternbrædder, døre og vinduer'er malet svenskrød (Beck og Jørgensens produkt, farvekode
307).
Den påtænkte havestue: - ønskes opført i gule teglsten, taget i sortmalet bølgeeternittag/ter-
moglas, vinduer, dør og sternbrædder males svenskrød (farvekode 307), udhæng males lysgrå
(farvekode 113) og alt glas vil blive termoglas ".

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 havestue 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.
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