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~ECiNIl 53/1/00'
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Kalundborg kommune
Teknisk Forvaltning
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

SCANNET
Modtag:

Skov- og Natursl\~: --
.- c: ,,', it.t )lln~
... 1 "MP~ ""

• Ved ansøgning af9. september 2004 har Kalundborg kommune for Røsnæs
FDF, ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af et klubhus på ejendom-
men matr.nr. 1 a Ulstrup by, Røsnæs, beliggende Ulstrup Sønderstrand 11.

Sagen er af nævnet sendt til udtalelse i Vestsjællands Amt, Natur & Miljø,
der den 17. december 2004 har oplyst:

"Ejendommen der er omfattet affredningsdeklaration, tinglyst den 17. marts
1970, ligger umiddelbart syd for Ulstrup by.

Ifølge deklarationen, der har det formål, at bevare udsigten fra Ulstrup by
over Kalundborg Fjord, forbydes på ejendommen enhver foranstaltning, der
kan hindre eller skæmme udsigten. Det er navnlig forbudt at opføre bebyg-
gelse, anbringe master, boder, skure eller lignende, samt at foretage beplant-
ning eller anbringe hegn af varig karakter uden fredningsnævnets samtykke.

Deklarationen giver dog mulighed for at anvende den nordligste del af ejen-
dommen, der er vist på deklarationens kortbilag, til institutionsbyggeri, pen-
sionsitboliger eller lignende under forudsætning af, at byggeriet godkendes
af fredningsnævnet.

Ejendommen ejes af Kalundborg kommune og den i deklarationen omtalte
nordligste del af ejendommen, hvor klubhuset ønskes placeret, udlånes til
RøsnæsFDF.

Klubhuset er på ca. 120 m2 og udformes som en bjækehytte af træstammer
med grønt tagpaptag. Klubhuset skal anvendes som mødested for og som
ramme om FDF-emes aktiviteter.

Amtet anser herefter, at opførelse af klubhuset er omfattet af deklarationens
mulighed for bebyggelse i den nordligste del af ejendommen og finder intet
at bemærke til det ansøgte, der således ikke vil komme i strid med frednin-

• gens formål."

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal m. F72J04
Deres lm. 20040014761

01.03.03GOl

Den 12. januar 2005



, Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med den tinglyste fred-
ningsdeklaration. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, opførelse af klubhuset med den angivne beliggenhed og i mate-
rialer og farver som angivet.

Det tilføj es, at nævnet har skønnet, at det tilladte ikke indebærer en forrin-
gelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af ar-
ter som området er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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. 1
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 kr. 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

e ret f J,gebetaIeS, hvis De får h~!!-~ delvis medhold iDeresr ~I j!
J \ ""/ J
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FIe . .~ Jørgensen rt}JlI}k1iP~~'ti!

Kopi af kendelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4J~~0-?tf~ns ri i~1 e b8\<rC3ft,es. _

Dommeren ~ .e?ff~\lJ\·cf)
Sonja anton

\ ss.

http://www.nkn.dk
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