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Afgørelse af 25,2,92 (nævn 155/91) - tilladelse til
opførelse af gæstehus,
Afgørelse af 8,5,92 (nævn 155/91) - tilladelse til
opførelse af gæstehus,
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ADVOKAT

Anmelder. K. GALSGAARD
41.,0 A.HAS

.\

» • k l a r e , 1 o ø
•• •• au • - --

(;nd.erD~revn. oJer ,..t oJendommen metr.nl'. 9f, Rl\rup ordrup
bjter, lftrevej le 80ft" gf,rueJer aeorg ~,nuers.n, pl\19wger hor.ed
ejondottmen r.dL onde b•• te!,I:De.1oe .... der Yi1 V!lro 8' tlot;lYf'e so •
•• r'l tuto\i.ftellde, i40' der med tl.nolo til allerøel. pAb.l1eftd.
}~tt.l.er, .'rY1tu"er Og b,rder heayl ••• til dennes blød 1
\ill8bQgln.

ll.r ti,:nlder r"li;ende beaterr.T.G.l•• r tor 4.n pl ".dh ..tt.de
plen Y1øte u41 pr ~.tr.nr. 9!.
l. pnrofllerns, der udatykke6 hert'rn, Øl~ kun llnvendea til som-

merhusb..,byftfel... Ot; pl hVI,. pøroel m~ kun opføres l' Gommer-
hu~ \11 •• n fC"Clill, og 011\ .~tlo(le~1kk.ben,yt\elS tl1 IIOIllMOl'-

hu.koloni O~ llgnon~. tor børnohQ •• r, Gkoler, epeJdor m.y.
Der ro' ikke trø poroellerno drlv8e erhver.o.lrkoomhod nt
nogen ert. r,:Gft s'jjl~:or.ner do(7.beret tlt:et tIl ev.ntuol t B t
.~lg. enkolte ~~ro~ller til br~g tor torretninger '11 døg-
lise tornødGoheder. ~~dt~e.t tro btøtem~.loerne er endYldere
elan parcel hvorll~ 1(lndurugBb'y~n1~erne ved 8".n\1101 t •• nere
ud8tl~n1ni 'il blive bø11~gQn~e.

2. aom~er~uGbQblg6.18.nskol plnooro8 ø~ledeB p~ ~rcollerno, at
~en telder ~eø' netur11g\ lnd 1 lftnookabet 0R er t11 mindet
gene tOl" nllbolløroel1ernee ud01tf'_ lleoler.0lø." Øl' lkke J)l~o.r ••
nB~o8k.l n»rmere 'OG S • 1 overen •• t.~mll.e m•• den tor ko..
auneo gwlden4e bl~nlfti•• edt.gt.

HolbiOk) Fr.j.nr. g A j.:' .60!!
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lnl.t. I~~~t ~~~ ~~ o~tQr~B 1 :t"e end e' pIen, bortlet tra
• t) t'l '.~e ,. t .!..l.' • ,~e kr ~ro"r.vJ e t l' 'H.: l 'J r , ~• r z '. o r r t ,. e 8 1 1~ p ln 11.

'fjt1tlrH:n 'tJl ·~~c,.1,\ J;' l:.'~"'I'l:.1l!a. 'kel blf;rlll"l~:t:lt~,..:r;l" ,C!r :-e~
.,1(1 ....el ... f!' "'(H·tjnrU..~e tr.,.",,. g~clkenc •• lir li8t.u.rtre4t11rLF,I_
n~"I'l~t tQr ?lb~k Ict, l1t~BQ= bl«o1n~at.~n1n~er .~at be.
111.~'(the'J"",_bn ak.bl rrentet.Q.a t,1l iOll':1UlletHJ bj'~nln~ekOD-
~1cl1on o~ ~unah.Q.ko.7.1.a1on \11 iOQ~.nnelee.

l· L.G,. .\ lkie tar.t.s;e. Jafldrlr·cerØr unciak.ebet ved filIJnerln&_
f:1't:;'Jl'1er, t,r;l't.r:et tr. a~d'Hme planerine.r der er Md.,end1S.

tor "enne(:lr. ,.el.e .t 0l€t'0rl oe Alll., .r hold.~lr;d. tor 2
au\ol'lob11e,. <lor lkk. _\ lten.\111 •• pi d. \11 udet1knln«.ft
bll'.n<2e Y.Jt.

ner ~, lkk. pl ~'roellerne tor.teg,. e~~8n be~1.ntn1ng at
aenne t"r e~Qy~~tlg kørekter Ol bQrt~.t fre enkelt.t~.nd.
tr~.r .~ bQvo"en1ng lkk, Y.re beJere .nd 2: ~oter og etal
~~re tl1 mlnd.' ~ulle gene tor andre porcole~er ••
~.r m~ 1"ko pl paraell.rne finde. be~lGft'nIDee~ at Pli. popp.l
eller b.1l4.
ff.ro.llern. ml kun ho~ne. med 1."en4e hegD eller me.rkere....
enke1t.'~.noe €ran.\olper ikke oyor )0 oa beJ. torbu~de' ••4
en Inkel «le\ \r~4.

4. ~Jor.n ~t hov.~eJen4ommen og .enere erterf.liGndo ejere et
J,,,roeller ud ') ty kke' dorfra er pllgtl.;,.. \11 8 t drAge omsorg
tor at dor ~~ den vedh.rt.ed. plGn en~19ne atrøyoreoe og lane_
akel ~~l.n\tQ o'.rGl~'e~r •• l hverken "orl~t eller mlal~r\idi~'
torerlncJoB f1r,r,Qt.undl eller bevotenlnr.er Ocr r~f.ør lI'l~reend l •
Ol' oyer den tllldo der d&nne' at ete øk'ilrøncle veJen m14tlln1er.
14e\ eJeto to .Itol henlIt::ge med tI'1 ov.ru 19t. P.nn. bae te"m.l ••
o.C. \\01' 406 Ikke an ••

,. j)er t.l1~ Ollll.tUr nuvJlrond. OH tl'e!1lt1ulbe .Jero at de udot,yldrecl.
pnroelJ.lr .brat. at pOl'oellor der .enere e'~tt.bll~1 ud.tykke'
tril hoyndflJ~ltdomDlon t..rd•• la- og ophold.ret p~ det pl dekla-
ration.rld.et v1~t. t~ll.onreftl.

6•.• '01'0 eleJe,.ne er .,1141. t1ge • \ .~r. med 180 "t .n «rundlJlrtorenlll'
for hele udlJt3knl~"QlJr"c.lI\ '011 .,lut I:r. lencUlUlpekter Knud
Walen'ln. u41~\lknlng",,1.n at Juni 1964 •
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Intet GOnlll\( r'bUl1 Øl~ opre1"eS i !ter. end et pIen, bortlJet. tra
.ofllmerbuBo p~ e kr'"nona. r.roa 101', der :n~ ort.'ros i lI, plnn.
for lncJon b~tM!.orletpl',ber..Ynden øllel by~~nl n~:ut.orn in: .er med
enelvelue I f uovøndlge t~ryer sodkenåea ar Nøturtrednlnge.
nwvne\ tor dolb\:CkJ.mt, 11gElBom bYf.nln~:8t.e~nlnl).r 8"lIt be-
11[,genheuø~18n skEtl tr.c~ø.nde8 til kommunens byen1ngøkom-
mia.1on og .unåh.d.kom~1••1on til COdkendeløe.

3. Der m\ ikke toret.ge. ændrinGer et landøkabet ved plønerlng ••
arbeJder, bortelt tr. 8~dftnne planerincer dør er nødv.ndi,_
tor gennemfarel'e at b16~er1 og .nl~g At holdeplf\dø tor 2
automobiler del" lkk •• \ henetille. pi de til udet1knin€e"
herende v•.~'.

ner Ilt' lkkn pil ~roell.rne roretege. 8~dnn bepl.ntning at
denne t~r oko""gtlg kørnkter og borta.' fre onkelt.t~end.
trroer m~ b·vak.ning lkke "'re bejere end 2~ mot.r og .kal
Y~re til m n4ø' mul18 gene tor andre p8rocle~ere.
ner m\ lkk I p' paroel1erne flnd •• beplnntnlngø, at »11, poppel
eller byld

'Pf;roell.rn'laa' kun hegne. me4 le"en48 begn eller ~rkere •• e.
entel tøt "eml. gran.tolper lkke 0•• 1' 30 oa hej. forbund.' •••
eD enkel «l.' tr~d.

, 4. r:Jeren ..t hovedeJendonamen og •• nere erterfalf,ende ejere et
parceller udøtykke' dorfra er pligtl~. til 8t drAge omøorg
tor at der p' den vedhsttede plen englvne akrø.erede og lftnee
ekel m~l.ctto o,e~8i~\D9r ••l hverken .nrl~' eller mldlurtidiht
forefindo. gøLotonde .ller b.vokenin~er der regel' mere end l •
op over den flødo der dennes at 4. øk~rentl. veJen mldtlinler.
Idet uette ekel henliGge med tri o••relgt. ~.nDe be8te~mel.e
om!,., \tor dog ikke ane.

,. r~r '11~ommur nuvsronde og rr.~tidi&. ejere at de udøtykkede
porceller 88mt at poroel1er der eenere .~tte bll~. ud.tykke'
trn hoyeu~Jendomm.n r.rd•• 1D- og opholdere' p~ det pi dekla-
ration.ridee' viGte t~11e8er.81.

6. reroeleJern. er pll~tlge et y~r. medlem ~t en grun4eJerforen1n, I

tor hele luløt)'knlIt€8omrl\uet 'DII .111' pl løncUn8pttkt.1' r.nat '
Valen'los u4"lknlnatplan el Juni 1964.
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Grundejertorer ln~8no prl~urG OptOV8 er ~t .t~ Bom ~kødohcyer
et f~11e8erenl)rne, herunder veJe og atler oe grun4eJertor-
eningen er plj ~tlg p~ anfordring vederl~~nfrlt at modtege
økede p~ ne oc~endled. areAler .ammen Med alle ••r1ge tel-
l«l8flror..lor.
Gru.n\lii~&lrtorenlngel1 Berger tor vodllgeboldelee et .e~el1. 4er
at eJeren anl~~ges 80m midlertidige 8om~.rhu8veje.
GrundeJcI'forenlnf;0n ropr't~.ent~ror 10vr18t paroeleJerne 1 elle
anliGgender vfdr.,ronde udotykn1ngen.

7. N!Brv'j)r6rndebe: t.mm.leer skel ogal '1:11'8 gældende tor ••• ntuelle
.enere udøtjk. ln6ar tra hove4ejendommen •

P~t818bl rett!get etter brv'JJrende deklaration er ejereA
at hovedeJendomml ,n e~1!tn6. hen endnu ejer peroeller et udetyt-
Iling.n 8f!lmtgrunt'.Jortorel11llBelltl§.rdenne er b1evnt ntlttet O•
1.'urtr.4nlngan.vn.' tor Bolb~k A_t, samt F~revejle Kommune.

Ordrup pr. '~revejl •• den 29/2 1968

Georg Andersen
__ ~~W

Tilbagesendes med bemærkning, at Faarevej1e 8ogner~d intet har
at indvende mod toranstAende deklaration.

7aarevejle Sogner~d, den S. mArta 1968•
P.s.v.

Vald. Mogensen
•

G O D K E N D E S.
Naturtredninganævnet tor Holbæk amt,

den 15. maj 1968 •
Bjarne Jensen
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Dcgærco ting1y lt p~ matr.nr. 9! samt de den 23/11 1967 og 29/12
1967 udetykked ~ w~tr.nre. ø~, 9~, 9~, 9~ samt 9~ K~rup Ordrup
byor F~revej1e eogn •

f 12 :lo kr. 00 øre.1

§
§ 14-1: 4 - 00 -
§ 14-21 3 - 00 -
KUBB.
lolt 17 kr. 00 øre
Po. 4 - 00-

21 kr. 00 øre-----_ ...._-----

ADVOKAT

K. GAL.SGAARD
4550 ASNÆ:S

Indført i dagbogen for Nykøbing
Sjæl1. Købstad og Drageholm Birk
den 18. maj 1968 Tinglyst.

K. E. Hanse1ng
/Holst
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I I. astr •• r. ,~ a. tl., [ARUP OG ORDRUP BYER,

rAr'.'jl ••• ~., Od. berred, Holbæk amt.

Ud'ærdl~.t til br.~ .ed tln~11enln~ at
deklaratl •• oa fri. oyere1ster a. a.

l_J ..._ •• 1.'..... "'/I La.'l ••,ttkt.,.,
1.20.0.
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Fredningsnevnet for Vestsj_lIands
.mts nordlige frednlng.kreds

adr. Dommerkontoret. SofI8Yej 4, HoII)ak • I

tlf. m. 03 43 42 11

K~ til orientering REG.NR. oY7/~.Od~
4300 Holbak, den 30/3 19 89

Modtaget I
Skov-og NaturstvTelsen

31MAR. 1989 Fr.!. nr. 36 B 119 89

AngAende bebyggelse pi lIStr.nr. 9 bo Ordrup by, FArevejle,
beliggende Dværgstien 7, Dragsholm kOlllllune.

I

Ved breve af 24/2 1989 og senere har Dragsholm kommune på vegne ejerne
af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ejen-
dommen, bestående af et sommerhus på 35 m2 med ydervægge i trykimprægneret
lys grøn farve, gavle, vinduer og døre i hvidgrå farve og tag i rød eternit.

Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af deklaration
af 20/2 1968, tinglyst 13/5 1968, hvorefter bygningstegninger med angivelse
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 til Dverfredningsnævnet, 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.

Ejerne er ikke herfra undderrettet om afgørelsen.

•

Ketty GrUtzmeier.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN åll/~ -p'Po/ -
Aktnr. 8
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!'I~'-~;\Mjljøministeriet
:',:Skov- og NaturstyreJsen
,1~.nr.SN ~ \ \ /lt--OO o I
I, 'Akt. nr. .., 8
\" "T

i,

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Sofl.,e) ". Holbæk

tlf.nr. 53 43 42 11

fte~ ,~v -{' . -
4300 Holbæk, den l sif O 19 91

~ REG.NR. L\71 Q .00

Fr.j. nr. 117 B /19 91

KOPI TIL
ORIENTERING

Ove Øhlenschlæger
Vestergårdsvej .36 1
2600 Glostrup

Modtaget ,
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 OKT. 1991
Angående beyggelse på matr.nr. 9 et Ordrup by, Fårevejle, beliggende Rørmosen 26,
4540 Fårevejle, Dragsholm kommune.

'Ved brev af 2/S 1991 har De ansøgt Dragsholm kommune, Tekmsk ForvaltnIng, om
bygget1l1adelse t1l en 3 x S,3 m stor tilbygnIng t1l det eksisterende sommerhus på Deres
ovennævnte ejendom, hvor sommerhuset udvides fra .36,7 til 61,6 m2.

Kommunen har fremsendt sagen til FrednIngsnævnet, hViS tilladelse efter
naturfrednmgslovens § 34, stk. 1, er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af
deklaratlOn af 29/2 1965, tmglyst lS/5 1968, hvorefter bygnmgstegnmger med angivelse
af udvendige farver skal godkendes af nævnet.

Det fremgår af sagen, at tllbygnmgen opføres i samme materialer som det

ekSisterende hus.
Det fremgår af sagen, at der på ejendommen tilhge er opført et ca. 12 m2 stort

udhus i samme matenaler som huset og med mørkt tag.
1 anledning af ansøgmngen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

§ 34, stk. l for sit vedkommende den ansøgte tilbygning i overensstemmelse med det

fremsendte projekt.
Samtidig meddeler nævnet efter samme bestemmelse t1l1adelse tll det nævnte

udhus.
I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer •

Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfrednmgslovens § 64a, hViS den ikke er

udnyttet mden 5 år fra t1l1adelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tll Overfredmngsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

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

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

klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kopi af dette br~v er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 41S0 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,
4540 Fårevejle, (j.nr. 9-9ct) og Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165

København K.



Fredningsnævnet for Vestsjællands
.mts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, SofleveJ ", Holbæk

tIt:nr. 63 43 42 11

R~dF. l/Z~. 't "f c.. .... -
(

oC3OO Holbæk, den 29/11 '19 91

j REG.Nl ~\7 \~ ,00

KOPI TIL
ORIENTERING

Bent Bødker

Højgårdsparken 11, Ganløse
3660 Stenløse.

Fr.J.nr. 52 B "lrt:tJ.~::ltr .
Skov. og NaturstvrelsPn

Angående bebyggelse på matr.nr. 9 bc Ordrup by, Fåievejle, beliggende Dværgstien 11,
4540 Fårevejle.

Den 8/4 1991 har De til Dragsholm kommune anmeldt opførelse af en carport med
redskabsrum på ialt 3,3 x 7,8 m.

Dragsholm kommune har videresendt sagen til Fredningsnævnet.
Nævnets tilladelse efter naturfredningslovens § 34, stk. 1, er nødvendig, fordi

ejendommen omfattes af deklaration af 29/2 1968 og senere, tinglyst 18/5 1968,

hvorefter byggen skal godkendes af nævnet.

Endvidere må bebyggelse ikke placeres nærmere naboskel end 5 m.
Også efter denne bestemmelse har nævnet påtaleret.
Det fremgår af sagen, at byggenet placeres i tilslutning til det eksisterende

sommerhus og udføres i trykimprægneret træ med fladt tag med PVC-plader.
Byggenet ønskes placeret 2,7 m fra skellet mod naboejendommen mod øst, matr.nr.

9 ab sst., der ejes af Jørgen Hass, Dværgstien 13. De har anført, at han ikke har
indvendinger herimod.

Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands amtskommunes landskabsafdeling, der
Ikke har haft indvendinger mod ansøgningen.

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.

I sagens behandlmg har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tillade Isen s 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.

inisteriet
;;.og Naturstyrelse.t).

fOL \\JLI-æ'o ,
r. -=10,
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Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
),tt Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 1.5, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-.53-1-30.5-1.50-1991),
" "', ~

Dragsholm kommune, Rådhuset, 4.540 Fårevejle (sag nr. 9-9bd, og Danmarks
Naturfredningsforening, Nørregade 2, 116.5 København K.

',I
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, SofleveJ 4, Holbæk

tlf.nr. 53 '*3 42 11

I REG. HR. L\ 7 IS2 . O O

KOPI TIL
ORIENTERING

4300 Holbæk den 25/2, 19 92

Fr.j.nr. 155 B 119 91

Dragsholm kommune
Mlljø- og ServIcesektoren
Rådhuset
4540 Fårevejle

Angående bebyggelse på matr.nr. 9 bb Ordrup by, Fårevejle, belIggende Dværgstien 9, I
Dragsholm kommune.

Ved breve af 13/11 og 14/11 1991 (byggesag s nr.9-9bb) har Dragsholm kommune
forelagt nævnet en ansøgnmg om tIlladelse ttl en bebyggelse på denne ejendom,
bestående af et gæstehus på 21 m2, der opføres med ydervægge af hVIdmalede
blokhusbrædder og tag af sort eternit.

Nævnets tIlladelse efter naturfrednmgslovens § 34, stk. l, er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af frednmgsdeklaratIon af 20/2 1968, tmglyst den 18/5 1968,
hvorefter bygnmgstegnmger med angivelse af udvendige farver skal godkendes af
nævnet.

I anlednmg af ansøgmngen tIllader nævnet herved I medfør af naturfredmngslovens
§ 34, stk. l for Sit vedkommende den ansøgte bebyggelse I overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

I sagens behandhng har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer •
Afgørelsen er enstemmIg.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfrednmgslovens § 64a, hvis den ikke er

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

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

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 til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, og Danmarks Naturfrednings-
forenmg, Nørregade 2, 1165 København K.

Ejeren, hvis navn og adresse Ikke er oplyst for nævnet, er Ikke underrettet herfra.

formand.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr Dommerkontoret, Solievej 4, Holbæk
til. nr. 03 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING

REG.Nl 471 Q.CO
4300 Holbæk, den 8. maj 19 92

Dragsholm kommune
MIljø- og sevlCesektoren
Rådhuset
4540 Fårevejle.

Fr. j. nr. 155 B N9 91

Angående bebyggelse på matr.nr. 9 bb Ordrup by, Fårevejle, beliggende Dværgstien 9,
Dragsholm kommune.

Den 25/2 1992 meddelte Frednmgsnævnet l medfør af naturfrednmgslovens § 34,
stk. l, t1lladelse ttl opførelse af et gæstehus på 21 m2 på denne ejendom, der er
omfattet af frednmgsdeklaratlOn af 20/2 1968, tmglyst den 18/5 1968, hvoreftere bygnmgstegnmger med angIvelse af udvendIge farver skal godkendes af nævnet.

Den 21/4 1992 har Dragsholm kommune meddelt nævnet, at ejendommens ejer
Istedet ønsker at opføre en 35 m2 stor t1lbygnmg l blokhusbrædder, der hVIdmales, og
med tag af sort eternit.

I anlednmg af ansøgnmgen tlllader nævnet herved 1 medfør af naturfrednmgslovens
§ 34, stk. 1 for SIt vedkommende den ansøgte tllbygnmg 1 overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

SamtIdIg t1lbagekalder nævnet t1lladelsen af 25/2 1992.
I sagens behandhng har deltaget aJle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmIg.
Nævnets t1l1adelse bortfalder efter naturfrednmgslovens § 64a, hVIS den Ikke er

udnyttet mden 5 år fra tllladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages t1l Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

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

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

Den meddelte tlJ1adelse kan derfor ikke udnyttes før klagefnstens udløb.
KOPI af dette brev er sendt tll Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

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

4540 Fårevejle, og Danmarks Naturfrednmgsforenmg, Nørregade ~r~l~,~ jKøbenhavn K.
Skw- O~ll J;lll,~;v".iolson

formand.
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