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Atterup by
Grevinge sogn.

Skab t/Æ., -nr /'7j t'

Y~38

parceller i det samme område alene hegnes med levende hegn. Alle
bygninger skal opfØres i nye materialer. Beboelseshuse skal være min.
35 m2• Det er ikke tilladt at slå græs på parcellerne med motorp~æne-
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Akt. :

Anmelde'r

D,E K L A R A T ION
Lsndlnepoktør

P.NEBLE
FlordalaveJ 4 A, 4620 Sv/mlrnge
Tlf. (03) 46~216 • Giro '~6 '3

2 C. DEC 19 7 7 *- 3 9 3 3 4 § 1.

Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste matr. nr.
8~ 'Atterup by, Grevinge sogn, Dr~gsholm kommune, pålægger herved
nævnte matr. nr. følgende servitutter, som også har gyldighed for
alle parceller, som efter den l. oklober 1977 udstykkes fra nævnte
matr. nr.

§ 2. Grundejerforening.

-e Samtlige parcelejere er pligtige at være medlemmer af en for parcel-
lerne oprettet grundejerforening, eller i givet fal~ forpligtet til
at tilslutte sig en eksisterende grundejerforening samt forpligtet til
at tilslutte sig kontaktudvalget for samtlige grundejerforeninger i
Dragsholm kommune. Det påhviler grundejerforeningen at varetage med-
lemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i

forbindelse med de ejendomme der hører under foreningens område. End-
videre påhviler det grundejerforeningen at sørge for den fremtidige
vedligeholdelse af de til brug for parcellerne udlagte veje, stier

• og fællesarealer. Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit
at tage skøde på vej~1 sti- og fællesareal uden udgift for udstyk-
keren, når udstykningen er approberet.

§ 3. Bebyggelse og benyttelse M. v.
Enhver'be~yggelse, der opføres nærmere end 150 ro fra kanalen omkring
Sid~inge fjord må alene opføres i en etage og med fladt tag, ligesom

iibeplantning i samme område stedse skal holdes i en hØjde, der ikke
må overstige 1,5 m fra naturligt terræn. Endvidere må de udstykkede

• klipper om søndagen.
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Opmærksomheden henledes på, at i følge naturfredningslovens § 46

må der i området mellem kystlinien og strandbeskyttelseslinien ik~e
placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende, opstilles mas-
ter, foretages ændringer i terrænet eller henlægges affald og lig-
nende, eller foretages beplantning eller hegning.

§ 4. Påtaleret.
Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er, for så vidt an-

c;år§ 2, Dragsholm lwmmunalbestyrelse, oG, for så vidt angår § 3,

fredninganævnet for Vestsjællands amts nordliGe fredningskreds.

§ 5. Tinglysning.
Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr.
nr. 82 Atterup by, Grevinge sOGn. l
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Ned hensyn til pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til
.1

ejendommens blad i tinGbof,on.
I

Som ejfr af matr.
AIS TINCUR K b l' ,r-ø en aMQg6mSo eo~••••• 1977.

RØ~VRE CE~J~~ 219 Tranev'æhbet
//~/ 2610 RQgrnfrjS"/
{;///-ZU:l~-'~'";{;~~-ZS?<.-....

r;
Nærværende deklaration kan tiltrædes af Dragsholm kommunalbestyrelse
i h •.t. lo~ 287/1975, § 36. Tilvejebringelse af lokalplan findes ikke
påkrævet.

Fårevejle, den ••/~~~~ ••••• 1977.
p. k. •
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tiltrædes af fredninGcnævnet for \Vestsjæl-

Holbæk, /fden !, /~ -
•• 0 •• o •••••••• 1977~

p. n. v.
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" Fredningsnævnet for V,stsiællands
amts nordlige fredningskreds
odr. Dommerkontoret, SofillYej .t, Holbllk

tlf. nr. (03) a u 11

1-032
-RE6. N Ie>o Holbæk, den l 3 /8 19 87

-<'. '. Fr. j . nr. 51 B /19 87.

"

I et hertil af Dragsholm kommune oversendt andragende har De

på vegne bygherren ansøgt om forhåndsgodkendelse til at opfØre et

sommerhus med max hØjde på 5 m på matr.nr. 8 as Atterup by, Grevinge,

i henhold til en medsendt beskrivelse.

Nævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden dels i medfØr

af naturfredningslovens § 47a, idet ejendommen er beliggende inden-

for en afstand af 150 m fra landkanalen til Sidinge Fjord, dels i

II medfør af deklaration tinglyst den 20/12 1977, hvorefter bebyggelse

kun må ske efter tegninger; der forud er godkendt af nævnet og yder-

'.

ligere således, at bebyggelse kmmå opføres i een etage og med fladt

tag m.v.

Nævnet har den 20/7 1982 i sag Fr.j.nr. 122 B/82 meddelt dis-

pensation til en 3 m hØj bygning på ejendommen. Dette byggeri er imid-

lertid ikke udført.

Nævnet har om sagen brevvekslet med fredningsafdelir.gen under
)Vestsjællands amtskommune, hvis svarskrivelse af 4/5 1987 vedlægges

i kopi.e
e

Nævnet har den 26(6 1987 afholdt møde på ejendommen i overværelse

af arkitekt Rene LØnne som repræsentant for bygherren samt repræsen-

tanter for Dragsholm kommuAe, Danmarks Naturfredningsforenings lokal-

komite og Vestsjællands amtskommune.

Under henvisning til den nævnte tidligere sag vedrørende ejendom-

men og andre sager i området skal man meddele, at nævnet vil være sin-

det at tillade et sommerhus opfØrt på ejendommen med en maximal højde

på 3-3~ m, når endeligt projekt indsendes til nævnets godkendelse.

Opmæ~ksomheden henledes på, at nævnets afgØrelse inden 4 uger fra



Arkitektgruppe 80

Jyllingevej 22

2720 Vanløse.
•

modtagelse af denne skrxvelse kan påklages til over fredningsnævnet

af de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder samt at nævnets ~

tilladelse ikke må udnyttes før efter fristens udlØb, og at tilladel-

sen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet ineden 5 år fra dato,

jfr. naturfredningslovens § 64a.

Schtønning

Jørgen Skude
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sendes til Vestsjællands amtskommune, fredningsafdelingen,
idet man skal anmode om en redegØrelse for de fredningmæssige
interesser i sagen.

,IIien 11/4 1987
t

FrednlngsNtVnet for Vests"ellanGe
UItI nordlige freclnlngskreds

Sofievej 4, 4300 HOlbæk!
Tlf. (03)434211

Jørgen

•
Tilbagesendes Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds, Sofievej
4, 4300 Holbæk med oplysninger:

at parcellen er udstykket fra ejendommen matr.nr. 8 ~ smst., og udstykningen er god-

kendt af nævnet den 15.11.1974 i sagen 235 C/1974,
at nævnet den 20.7.1982 i sagen 122 B/1982 har dispenseret fra deklarationen s § 3

til opførelse af et sommerhus med en bygningshøjde på ca. 3 m landværts for strand-
beskyttelseslinien men mindre end 150 m fra kanalen omkring Siddinge Fjord,

at der nu ansøges om dispenstion til at opføre et max. 100 m2 stort sommerhus med
en bygningshøjde på max. 5 m, hvilket er næsten dobbelt så højt, som forudsat

i deklarationen,
at det må forventes, at en 5 m høj bygning vil blive landskabeligt dominerende, og

at der til fredningsnævnets endelige behandling af ansøgningen må fremsendes tegninger,
. der viser sommerhusets udseeende, materialer, farver og placering på parcellen.

Vestsjællands amtskommune, den

Teknisk for val tnig.
lt MAJ 1987

ingeniør

Holbæk, Fr.J.nf.. ~ I fj /19 J';'
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