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REG. NR. 05405.010

FJORDGRUND

305 DRAGSHOLM 1413 I NØ
I K K E F R E D N I N G

INDHOLDSFORTEGNELSE

•

- Deklaration af 19/11 1970 (privat), lyst 16/1 1971, om vil-
kår for udstykning og bebyggelse. Herunder bestemmelser om
overholdelse af strandbeskyttelsesliniebestemmelser.

- Afgørelse af 8/2 1989 (nævn - 9/89) - tilladelse til carport.
- Afgørelse af 8/2 1989 (nævn - 78/88) - tilladelse ti1 carport.
- Afgørelse af 8/2 1989 (nævn - 79/88) - tilladelse til udhus.

* - Afgørelse af 30/3 1989 (nævn - 41/89) - tilladelse til carport.
Samtidig tilbagekaldelse af nævnssag 9/89 - jfr. ovenfor.

- Afgørelse af 10/11 1989 (nævn - 150/89)- tilladelse til dob-
belt carport.

-Afgørelse af 9/1-1990 (nævn- 164 B/89)-tilladelse til carport
---Afgørelse af 7.6.91 (nævn 57/91) till. til byggeri.
- Afgørelse af 15.10.93 (nævn 54/93) - tilladelse til udhus.
- Afgørelse af 21.10.93 (nævn 53/93) - tilladelse til terrasse.

- Afgørelseaf 11.04.1996(nævn 6/1996) - Tilladelsetil opførelse
af udhus på matr.nr. 10e Plejerup.

I
MATRIKE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 16/ 1 19 71 )
Fredningen omfatter (helt eJler delvis) følgende
matrikelnumre:

6, 7~, 7~, 8, 9, 10~ Plejerup By, Grevinge
42, Sag, 15c Gundestrup BY, Grevinge

Gældende matrikulært kortbilag: af FEB 1970

Se også REG. NR.:
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Akt: Skab' /11 nr. ,:,,'-
(udfyld u • domme.kon_el)

Stempel:
lo a, 7 a, 8,

Mtr. nr., ejerlav, sogn:~.\' København kvarter)
~'er (j de s.nderiydske lands-
dele) bd. og bI. 1tingbogen,
. art. nr., ejerlav, ,sogn•

7 bMatr. nr.
Købers }

bo æl:Kredltors p
del af matr. nr. 6 og 9 Pleje-
rup by samt matr. nr. 5 ag og

. 15 c,del af matr. nr. 4 p
Gundestrup by, alle Grevinge

Anmelder:Gade og hus nr.:

sogn
KELD L. KLAUSEN
landsretssagfører
Frederiksgade 14
1265 København K.

O Si (J &-:'0 l O

139 1 6 JAN. 1971 REG.NR.

F Æ L L E S D E K L A R A T ION====~=================================
Underskrevn~ ejer af ejendommen matr. nr. lo a, 7 a, 8,
7 b,del a~ matr. nr. 6 og 9 Plejerup by samt matr. nr. Vs
ab'~ 2..S c,d.e: af'illat.l~.Hr. 4 p Gunåestrup by, alle Grevinge
sogn, kaldet udstykningen Fjordgrund,forpligter herved
mig og efterfølgende ejere og brugere af ejendommen og
derfra udstykkede pa=celler til, når udstykningen finder
sted, at overholde falgende bestemmelser:

§ l.
Grundene udstykkes i overensstemmels~ med udstyknings-
plan udarbejdet af landinspektor Jørgen Edsberg Schmidt
og Jørgen Bo Schmidt, således 'som den er godkendt af
Dragsholm ko~e.

§ 2.

De til enhver tid værende ejere af parceller har ret og
tt pligt til efter påkrav fra sælger eller Dragsholm kom-

C__ mune, at danne en grundejerforening og være medlem af den-
ne. Kravet om dannelse af grundejerforeningen kan rejses,.når mindst halvdelen af parcellerne er solgt.

aestilling ..
'ormular

D

Grundsælgeren er ikke pligtig til at være medlem af
grundejerforeningen for så vidt angår usolgte og ubebyg-
gede parceller.

Grundejerforeningens opgave e~ at varetage medlemmernes
interess~ i enhver henseende såsom spørgsmål vedrørende
yderligere modning, vedligeholdelse m.v., og grundejerne
er pligtige til at deltage i udgifterne hertil efter
grundejerforeningens beslutning. Samtlige grundejeres ud-
gifter, heraf ucgifter til vejenes vedligeholdelse for-



•

•
•

2

deles med lige store bidrag pr. parcel. Grundejerfor-
eningen kan kun ophæves med samtyy~e fra de påtale-
berettigede.

Grundejerforeningens vedtægter skal goill~endesaf kom-
~unalbestyrelsen.

co .,
\.... ,.) .

Adgangen til de udstykkede parceller sker ad de på ud-
stykningsplanen viste offentlige veje samt ad de ligeledes
på planen viste private udstykningsveje •

I området udlægge s de på udstykningsplanen viste fælles-
arealer, De under udstykningen hørende vejarealer og fælles-
arealer skal overgå til grundejerforeningen vederlags-
frit.

Parcelejerne er pligtige at tåle, at eventuelle til vej-
anlægget hørende skråninger anlægges på parcellen uden
erstatning til ejerne. Beskadigelse af beplantning der
~d~0re~ forincten anlæg af veje, vil ikke medføre erstat-
ningsansvar for sælger eller entreprenør.

G~dsælger har ret til færdsel på de etablerede veje
uden at skulle del tage i vedligeholdelse af dis3e. Grund·~
sælger eller kommune har ligeledes ret til at give andre
færdselsret på vejene.

Vedligeholdelse af veje og yderligere cOQ~ing af vej be-
kostes af den for området oprettede grundejerforening.

Parkering på private veje og stier samt fællesarealer
må ikke finde sted med mindre C~ er sæ:r-flJd.J.ti:J:'ld~et-l;e::
hertil.

Offentligheden har fri og uhindret adgang og opholdsret
på fællesarealer o~ ~eje for gående iovrigt på s~e
vilkår soo parcelejerne.

For så vidt angår det areal, der på vedhæftede plan er
__ a..~ivet soo "arealet overdrage s til konu:ru.nen"og soo e~'"

begrænset af det grønne område, og den offentlige bivej
bestecoes1 at dette på koccunens forlangende og med fred-

•

.~
.'.i-. ~~.

••f' .i"
. '/ .1_ .

. '

(

{'....



~..
) .j'

.... '.\ .~
.f ~....

oe "O

~
I'

1
i
i=
~...•...
i...
lO•..
i
j
lOe
lJ

l

.'

I

Akt: Sk.ab nr.
(udfyld .. al dom ...... kontoret)

- 3 -

kering efter de af myndighederne til enhver tid gæl-
dende regler.

§ 4.
På parcellerne cå alene opføres soccerhuse i scuk stil
og af et tiltalende udseende.

Der cå ikke på nogen parcel indrettes virksoched a~
nogen art der ved rag, støj eller ilde lugt kan være
til gene for naboe~e, ~j heller må oplag~cs noget der
frembyder ubehageligt skue eller er til ulempe for
nu1:'oorne •

Socoerhusene cå kun anvendes til fast sommerbeboelse
i tiden 1/4 - 30/9 og iøvrigt til kortvarige ferieop-
hold, week-ends 0.1.

§ 5•
.På hver selvstændigt matrikuleret ejendom må kun op-

føres en enkelt bebyggelse med de dertil sædvanligvis
hørende udhus og garage alt efter de stedlige myndig-
heders nærmere godkendelse. Sommerhuse med dertil hø-
rende udhuse skal holdes mindst 5 m fra skel mod nabo-
grunc og mindst lo m fra vejoidte hvor andet ikke er
besteEt nedenfor.

Bygninger ced tag ~ strå eller ~~dct let antændeligt
oateriale sl::alaltid holdes cindst 10 I!J fra naboskel.
Fritstående toilet må ik-~e opstilles på parcellerne.

§ 6.

Bygningerne må ikke opfares med cere end en etage og
med tagskægget ikke cere end 3, o c. over middelkoten for
husets hjorner, bortset fra gavl trekanter. De på
grundene opfarte huse skal freotræde håndværkermæs-
sigt forsvarligt udfart og de ydre bygningsdele i
farver, der er dannet af hvidt,sort eller jordfarver-
ne eller disse sidste farvers blanding ned hvidt,
gråt eller sort. Til døre, vinduer og lignende cindre
bYGningsdele kan også andre farver anvendes.

a-tllllno ..
formular

X lensen & Kjeldskov AIS. København
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Brugte huse_.oå soo almindelig regel ikke opsti=.leS
på parcellerne, men kommunen ø~grundej~r~oreningen,. når
denne er stiftet, kan dog give dispensation fra de~Le
besterncelse når det drejer sig 00 ordentlige og pæ~e
huse. Vedko~ende andrager er pligtig at ~orelægge så-
vel bygnings+.egninger soo fotografi.
Blanke eller reflekterende ta~nterialer Då ildce an-
v e~:..C:cs •

Parcolejere er plig~ige til gennem grundejerforaningen
at gennemføre den af koomunen kr~vede oodning af staD-
vejen i udstykningen efter detailprojekt forelagt koo-
ounen og ::'øvrigtefter kODOWlens vejkrav og dennes be-
steWI:le.lser.

o 8.

Med hensyn til kloakering bestecnes det, at i tiden.
indtil fælleskloakerine e~ ~ennemført, må alene an-
vendes tørkloset, forbrændingskloset eller keoisk klo-
set,' således at afløb til sivedræn alene oå ske med
hensyn til køkkenvask og bad, IUen ikke fra 1;. C. alt
iøvrigt i forbindelse ned bebyggelse i overensstemmelse
ced de for oorådet gældende byggeforskrifter.

D8li enlcelte grundejer er forpligtet til genneo cen
for området opretted~grundejerf~rening, at udarbejde
projekt fo~ ledningsnet til kloakering for udstyknings-
oorådet, hvilket projekt skal være udarbejdet senest
den 1/1-1974.

UC'::-.rbejde2..Depsl:a!.ske efter saoråd ned Dragsb.olo KOIi1-
oune 500 et led i kloakering af nærværende og om-
liggende udstykningsområde, iøvrigt i overensste~~else
med de til enhver tid gældende lovbeste~elser og i.h.t.
~endelser SOD er eller oåtte blive afsagt i forbindel-
se ced gemleoforelsen af kloakeringen.
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(udfyld .. al dom ...... kontorell
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På hver parcel skal der være parkeringsculigheder for
2 personautocobiler.

Vandforsyning og aflabsforhold indrettes i overensstec-
oelse ~ed komcunens og sQ~dhedsoyndighedernes krav •

Sactlige parceller har pligt til tilslutning til fælles
vandværk efter sælberens anvisning, og efter de for vand-
v~rkGt gældence vilkår 00 vanelevering.

§ lo.

Alle parcelkabere har hegnspligt. For så vidt der på
en parcel plantes lcv~nde hegn, uanset 00 det sker Dod
gra-nsen til vej eller nabosk.~l, sl~al :lee;ne"t:-...o.ldc5 J.. ~=l

sådan afstand fra skellet,at grene c.v. ikke rager ud over
skellinierne, dog at levende hegn efter enig~~d mellem
de pågældende parcelejere kan plantes i skellinie, hvor
parcellen grænser til anden parcel.

Hegnet skal være levende hegn, ikke over 1,80 m hajt.
Indtil de levende hegn har nået en hajde på 1,20 o.,
cå d0r midlertidig anbringes trådhegn på stolper ilcke
over l m.højt - saotidig oed at det levende hegn pleilltes.

Iøvrigt påhviler der parcelejerne hegnspligt efter lovgiv-
ningens a1~inde1i~ regler.

Znhver parcelejer er forpligtet til at sørge for, at hans
parcel er i p~n og ordentlig stand.

§ ll.

Dispensationer fra del~larationens bestemmelser kan meddeles
af kommunalbestyrelsen med fredningsnævnets tilslutning
efter forud indhentet erklæring fra grundejerforeningen.

§ 12.

På de parceller der gennemskæres af strandbyggelinien må der
i.h.t. den herom gældende lovbestemwelse og i.h.t. nærværcn~0
deklaration ikke foretages nogen som heist ændring i for~
~f beplantning,hegning 0.1. på arealet oc11em strandbygge-
linien og fjcrden uden fredningsnævnets,grunde~erforeningenz
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og kommu~ens forud indhentede tilladelse.

§ 13.
NærE~rendo deklaration tingl7seD som sex~itutstiftende
på ejendommen matr. nr. lo ~, 7 a 8, 7 ~ del af matr.
nr. 6 og 9 Plejerup ~y samt matr. nr. 5 ~, l5 ~,del af
illatr.nr. 4 , Gundestrup by,alle Grevinge sogn.

.'

Med hensyn til pantc~ftelser, servitutter også SaID-

tidi~ herned lyste, henvises til eJendocmens blad i ting-
bogen.

• Påtaleret har det stedlige fredningsnævn,Dragsholm
kommunalbestyrelse samt gruncejerforeningen.

r
Overtrædes deklarationens bestemmelser og bringes forhol-
dene på stedet iyJec efter komcunalbestyrelsens eller 'f
grundejerforeningens påtale indenfor en nærmere angivet fri3t
i overensstemmelse med bestemm~lserne. er kommunalbestyrel-
sen og grundejerforeningen berettiget til at lade de nodven-
dige arbejde~ udføre på ejernes eller brugernes regning.

Herlev 19. November 1970

• Som ejer:

Erix Christensen
Dato:
Som ejer af matr.nr. 5 ag, Gundestrup
Som ejer af matr.nr. 15 e, 4 p, Gundestrup

" " " "" 7 a, 7 b, 8, Plejerup

Ingeborg Nielsen

Som ejer af matr.nr. 9, Plejerup
Som ejer af matr.nr. 6 og 10 a, Plejerup
Dragsholm Kommune Dato
Udvalget for faste ~jendomme 5/1 1971

Jens Frandsen
Chr. Jensen
Harald Larsen

(.

Kjeld Madsen

• , "" ':: '\~l,;r....~;~ :"1lnd~~rtI dag0!JZ~;; :or . 'j:\. ·...I ~

~i:2!1.K~3stadog Drag~h0lmSi::'.
der. 1 6 JAH. 1971 Tin5'%:-

-



(.2 fløj

Akt: Skab nr.
(udfyld_ af HID_lcon-1

....
" ...I ....

'. ....

--
_ Jtz//;s: -.~_ _ _ _ _ . _ _ _ ;.·~n

--



..
OD --ml

...(~.I.J........" ;,~;!-~.-

VdSf'lknlngt1pløf1 -"edr
/tO/r. nr: ID'!, 7f/, 6, 7f, del "f
!a"fr.nr. Lod.
?/~J~lIp liv
/Jrev,nge sogn

s"m! mofr./1t:5!!!J.S~/ld "I
- P!!10fr.nr. ~
(j/Jndesfrup 111/
(Jre""l7ge søgn

:lreDI

"""n pIIue/OtWI' • IIIQD ",.

G.,.nøm"n""P",..,,,te,,' ""' - ,J IIID",'.r r;II. JlZ~ ml

N_'ptI~øl """ føe"døl."" • 'ZS m

UdltVdigef It-brUIII" l17fJ
l1ål øgørc#lV V ømfrv>fltve

I ZlXtJ !"
--/;;:sb6~ .;1!'::,,,..pIfk ,.,.



05405.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05405.01

Dispensationer i perioden: 08-02-1989 - 11-04-1996



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

Kopi til orientering
REG. NR. O S'i ()~.() /0

4300 Holbæk, den 8/ 2 19 89

Fr. j. nr. 9 B 119 89.

Ang. bebyggelse på matr.nr. 5 dg Gundestrup by, Grevinge, Strandengen l,
4571 Grevinge.

Ved brev af 13/1 1989 har Dragsholm kommune på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ejendommen bestående
af en carport med udhus, beliggende 2,5 m fra naboskel mod nord.

Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af deklaration
lyst 16/1 1971, efter hvis § 5 bl.a. udhuse skal holdes mindst 5 m fra skel .

..... øs-:z

•
Påtaleretten tilkommer kommunen, grundejerforeningen og Fredningsnævnet .
I anledning heraf tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

§ 34 stk.l jvf. den ovennævnte deklaration for sit vedkommende den ansøgte be-
byggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tiloverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands Amtsråd,
kommunalbestyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,

jvf. naturfredningslovens § 58.
Ansøgeren er ikke herfra underrettet om afgørelsen .• Ketty Grutzmeier.

Miljøministeriet
Skov- og NatW'Styrelsen
J.nr. SN /;!/!!f -(Jtt'c? /
Akt. nr. J
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts noralige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sofievej 4. Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

Kopi til orientering RE(~ D43\'~Ji~, den 8/2 19 89.

Fr. j. nr. 78 B n9 88.

Ang. bebyggelse på matr.nr. 5 ed Gundestrup by, Grevinge, Strandvangen 38,
4571 Grevinge.

•

Ved brev af 22/6 1988 har Dragsholm kommune for ejerne af ovennævnte ej-
endom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ejendommen bestående af
en carport med redskabsrum beliggende 2,7 m fra skellet mod nord med matr.nr.
5 ee sammesteds.

Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af deklaration
lyst 16/1 1971, efter hvis § 5 udhuse skal holdes mindst 5 m fra skel. Påtale-
retten tilkommer kommunen, grundejerforeningen og fredningsnævnet.

Ejeren af matr.nr. 5 ee og grundejerforeningen har meddelt samtykke til
det ansøgte.

I anledning heraf tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk.l, jvf. den ovennævnte deklaration for sit vedkommende den ansøgte
bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands Amtsråd,
kommunalbestyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening .

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,

jvf. naturfredningslovens § 58.
Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ejerne, Søren Pihl Sørensen

og Louise Frevert, Cort Adelersgade 7,4 th, 1053 København K.

•

Ketty Grutzmeier.

eMiljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN læ /I /71 ~(')oo r -an;
Akt. nr. /



Fredningsnævnetfor Vestsjællands
amts norctRgefredningskreds

adr. Dommerkontoret, Solievej 4, Holbæk
tlf. nr. 03 43 "2 11

Kopi til orientering
8/2 19 89

Fr.j. nr. 79 B /19 88.

Ang. bebyggelse på matr. nr. 4 ae Gundestrup by, Grevinge, Strandvangen 26,

4571 Grevinge.

Ved brev af 22/6 1988 har Dragsholm kommune for ejeren af ovennævnte ejen-
dom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ejendommen bestående af
et udhus, beliggende 2,7 m fra skellet mod nord mod matr.nr. 4 ~ sammesteds.

~ Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af deklaration
lyst 16/1 1971, efter hvis § 5 udhuse skal holdes mindst 5 m fra skel.

Påtaleretten tilkommer kommunen, grundejerforeningen og Fredningsnævnet.

•
Ejeren af matr.nr. 4 ~ har ikke på det foreliggende grundlag ønsket at

meddele samtykke som nabo. Grundejerforeningen har meddelt samtykke betinget
af, at ejeren af matr.nr. 4 ~ ikke gør indsigelse.

Det fremgår af de for nævnet foreliggende oplysninger, at ejendommen er
beliggende i et udbygget sommerhusområde.

Da ingen fredningsmæssige hensyn findes at tale derimod tillader nævnet
herved i medfør af naturfredningslovens § 34, stk.l, jvf. den nævnte
deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,

•
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands Amtsråd,
kommunalbestyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.
4It1 Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,

jvf. naturfredningslovens § 58.
Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, Bente Hansen,

Hvidovre Enghavevej 72,1 th. 2650 Hvidovre.

Ketty Grutzmeier.

Miljørninisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN Ja// / f -t? CJC?/"

Akt. nr. 2 ."";



Frednlngan.vne' for Veats).lIands
amts nordlige frednlngakreds, .

adr. Dommerkont0r8t, SOli-j 4, Holbak
tlf. nr. 03 43 42 11

K~I til ortentertng
REG. NR.

O 5'(D
4300 Holbæk, den 3 0/3 19 89

Modtaget r
Skov- og Naturstvrelsen

3 1 '·li,i\. 1989
Fr. j. nr. 41 B /19 89.

AngAende bebyggelse på I18tr.Rr. 5 dg Gundestrup by, Grevinge,
beliggende Strandengen l, 4571 Grevinge.

•
Den 8/2 1989 meddelte Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige

fredningskreds for sit vedkommende tilladelse i (F 9S/89) til en bebyggelse
på ovennævnte ejendom, bestående af en carport med udhus beliggende 2,5 m
fra naboskel mod nord. Tilladelsen blev meddelt efter naturfredningslovens
§ 34, stk.l, jvf. deklaration tinglyst lS/l 1971 efter hvis § 5 blandt andet
udhuse skal holdes mindst 5 m fra skel. Deklarationen tillagde blandt andre
nævnet påtaleret efter deklarationen.

Det fremsendte projekt omfattede en bygning på 7,89 m x 3,25 m med en
maximal højde til underkant af tag på 1,98 m.

Ved brev af 13/3 1989 har Dragsholm kommunne meddelt, at dette projekt
er ændret til en anden carport. Af de medsendte tegninger fremgår, at denne
har et areal på 6,68 m x 3,29 m med en maximal højde til overkant af tag på
2,20 m. I anledning heraf tillader nævnet herved i medfør af naturfrednings-
lovens § 34, stk.1, jvf. den nævnet deklaration for sit vedkommende den nu
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 tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2979 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.

Nævnets tilladelse af 8/2 1989 tilbagekaldes herved.
Ejeren er ikke herfra underrettet om afgørelsen.

,

I

Ketty Grutzmeier.

4tMiljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN /1,!~ -PC?t? I
Akt nr. 9



FNdnlnglnllYMt for \'altIJ_lllndl
amtl nordlige frednlnglkl'ldl
lidt. Dommetkonknt.Io"~J 4, HoIbIØ

It.nr.• 41. ft

KopI til ortenterlng REG. NR. o.S~ O -5 • O \., t
~Holb.k,den 10/11 18 89

Fr.J.nr. 150 B 119 89

Angænde bebyggelse plllBtr.nr. 7 88 Plejørup by, Grevinge, beliggende
Strøndsvinget 16, DregsholJakonnune.

Ved brev ef 10/10 1989 har Dragholm kommune, teknisk forvaltning, på
vegne ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en
bebyggelse på ovennævnte ejendom, bestående af en dobbelt carport, i en af-
stand af 2,5 m fra naboskel.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
af 19/11 1970, tinglyst 16/1 1971, hvorefter udhuse skal holdes mindst 5 m fra
skel mod nabogrund.

Da ingen fredningsmæssige hensyn findes at tale herimod, tillader nævnet
herved i medfør af den nævnte deklaration for sit vedkommende den ansøgte be-
byggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt på betingelse af, at
den omtalte nabo meddeler samtykke hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens 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,
jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ejendommens ejer varmemester
Finn Salmi, Markskellet 2, 2720 Vanløse.

Ketty Grutzmeier.
"'~ [-y--~lis Egemose Peteraen
fg. formand.

MiIjøministerieteSkov- og Naturstyre1gen
J.nr. SN 1;2.ti /1..(-0
Akt. nr'!fi; CJcI



REG. HR. oSVo s: o 1/.
FNdnlngln.vnet for VestsJ.llands

.mla nordligefNdnlnglkNdI
Ildr. Dornrnerkont~t, SofllMtJ 4, Holbllk

tIt.nr. 1141ot2 11

KopI til orientering
4300 Holbæk, den 9/1 19 90

Fr.J.nr. 164 B /19 89

Anglende bebyggelse pi lIBtr.nr. 7 ak Plejerup by, Grevinge,
beliggende Stranddalen 9, Oragsholm kommune.

e
e
•

Ved brev af 3D/lO 1989 har Dragsholm kommune på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ejendommen, beståen-
de af en carport med udhus med afstand til naboskel 3 m.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
af 19/11 1970, tinglyst 16/1 1971, hvorefter udhuse skal holdes mindst 5 m fra
skel mod nabogrund og mindst 10 m fra vejmidte. Påtaleret er tillagt nævnet.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
fredningsafgørelse for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmel-
se med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 Ar fra tilladeisens meddelelse.

~ævnets 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,
jvf. naturfredningslovens § 58.

Ejeren af ejendommen er ikke herfra underrettet om afgørelsen.

fi~isteriet
ko..- og Naturstyrelsen
nr.SN tR\.l/L.l.-ooCJ/ .øn;-
kt.nr. O~
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk

tII.nr. 53 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING

REG.Nl S~ O 5.O l
4300 Holbæk, den 7/6 19 91

Fr.j.nr. 57 B /19 91

Hans Ulrik Hansen

Kisumparken 86 I tv.

2660 Brøndby Strand.

Angående bebyggelse på matr.nr. 5 di Gundestrup by, Grevinge, beliggende Strandengen

5, 4571 Grevinge.

Ved brev af 25/3 1991 har De ansøgt om Dragsholm kommunes tilladelse til en

bebyggelse på denne ejendom, bestående af et udhus på 20,6 m2, der ønskes placeret l

m fra naboskel.

Dragsholm kommune har forelagt sagen for Fredningsnævnet, hvis tilladelse efter

naturfredningslovens § 34, stk. l, er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af

deklaration af 19/111970, tinglyst 16/11971, hvorefter bebyggelse skal holdes mindst 5

m fra skel.

Dispensationer kan meddeles af kommunalbestyrelsen med nævnets tilslutning, efter

forud indhentet erklæring fra grundejerforeningen.

Påtaleret har nævnet, kommunalbestyrelsen og grundejerforeningen.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens

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

fremsendte projekt.

I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer .

Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet, 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.

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,

4540 Fårevejle og Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

(e~.:ir:ti'1istcriet
)"-rn+"troelsen

~ ......... J..... ":a J.. 'to Vl-Lllw_ U.JJ J...

.1.101.tiN 101\1'1- 000\

Akt. nr. ;2.') 2..



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

REG. NR. 5Yoo _O \

KOPI TIL
ORIENTERING

4300 Holbæk, den 8. maj 19 92

Hans Ulrik Hansen
Kisumparken 86 I tv.
2660 Brøndby Strand.

oc.. .:-I~~,

;1f'~' ~= \ Fr.j. nr. 33 B /19 92

Angående bebyggelse på matr.nr.5 ~ Gundestrup by, Grevinge, beliggende Strandengen
5, 4571 Grevinge.

De har ansøgt Dragsholm kommune om t111adelse tIl en bebyggelse på denne
ejendom, bestående af et ca. 7m2 stort brændeskur og overdæknmg af ca. 66 m2
yderIlgere areal med klare plader. PlacerIngen ønskes ca. 0,6 m fra naboskel mod nord
tl1 matr.nr. 15..!!!.. Gundestrup by, GrevInge.

• Dragsholm kommune har forelagt sagen for Frednmgsnævnet, hVis t111adelse efter
naturfrednIngslovens § 34, stk. 1, er nødvendig, fordI ejendommen omfattes af
deklaratiOn af 19/11 1970, tmglyst 16/1 1971, hvorefter bebyggelse skal holdes mIndst 5
m fra skel.

DispensatiOner kan meddeles af kommunalbestyrelsen med nævnets tl1s1utnIng,
efter forud Indhentet erklænng fra grundejerforenIngen.

Påtaleret har nævnet, kommunalbestyrelsen og grundejerforenmgen.
Kommunen har oplyst, at hverken naboen eller grundejerforenIngen har fremsat

indsigelse mod projektet.
I anlednIng af ansøgnmgen t111ader nævnet herved i medfør af naturfrednIngslovens

§ 34, stk. 1 for SIt vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

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

udnyttet inden 5 år fra t111adelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfrednIngsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Dan marks Na turf redningsf orening.

Klagefristen 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 brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,
4540 Fårevejle, (j.nr. 17-5 di 1), og Danmarks NaturfrednIngsforening ••Nørregade 2,Modtagefl
1165 København K. Skov- og N~turstyrelsen

1 1 ~J~:\J1992, \~Ir'1..(-00-0 I
e>r'f
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~KOV- og NaturstyrelSe~
• "'/fø~F(:.-t'i:. ø.ø.~

Civildommeren i Næstved . ~~~~~
~t~-' ,

G~NR. b L\o5. o \
Dato: 15. okt. 1993

Skov. MOdtaget I
• og Naturstyrelsen

1 8 OKT. 1SS3
Sags nr.: F. 54/1993

_,0

Ved ansøgning indgået den 8/9 1993 har kommunen for ejerne Lone
og Allan Glargaard anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af et ud-
hus på matr. nr. 7 ~ Plejerup by, Grevinge. Ejendommen er omfattet af
deklaration om fredning tinglyst den 16/1 1971.

I deklarationen er bl.a. i § 6 anfØrt:
" De ydre bygningsdele i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jord-
farverne eller disse sidste farvers blanding med hvidt, gråt eller sort.
Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan også andre farver
anvendes. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes".

Ejeren nar under telefonsamtale den 14/9 og i skrivelse af 15/9
1993 oplyst, at bebyggelsen ønskes malet i følgende farver:
Facader: Sort
Vindskeder og vindues/dørkarme samt døre: Oxyrødt jvf. tilsendte farve-
prøve.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningen s
formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tillader opførelse af udhuset med farver som ovenfor angivet og i

øvrigt i overensstemmelse med de fremsendte farver.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

jvf. naturbeskyttelseslovens § 50 jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade

38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndig-
heder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den på-

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 53 72 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00-12.00
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Moafageti
SKOV-og Naturst'jrelsen
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2 O OKT. 1993

CIvilretten l Næstved

UQ7;~/V1/
/ ..,.; I. Neergaara

REG.NR. 5LloS.o \
Dato: 21. okt. 1993

.,
Civildommeren i Næstved

Sags nr.: F. 53/1993

Ved ansøgning indgået den 8/9 1993 har kommunen for ejeren
Bente Tenna Hansen anmodet om nævnets tilladelse til opfØrelse af
overdækket terrasse på matr. nr. 5 ~ Gundestrup by, Grevinge.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst
tt den 16/1 1971. I deklarationens § 6 er bl.a. anført, at ydre byg-

ningsdele skal fremtræde: •
" i f~rver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarverne eller
disse sidste farvers blanding med hvid, gråt eller sort. Til døre,
vinduer og lignende mindre bygningsdele kan også andre farver anven-
des. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes".

Ejeren har i skrivelse indgået den 29/9 1993 om farver an-
ført:
Sokkelen er sort.
Træværket er grøn umbra.
Taget er cementtegl.
Den overdækkede terrasse skal males grøn umbra, som huset.
Nævnets afgørelse.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-
gen s formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tillader opførelse af den overdækkede terrasse med de an-
givne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
,1iljømiå~terie€1attirbeskyttelseslovens§ 50, jvf. § 66, stk. 2.
n... - og NatW'styrelsen
.~N \·2 \ \ /4 - O O o \ y
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Dragsholm kommune
Rådhuset
4540 Fårevejle

. styrelsen

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Dato: 11. april 1996

Reference:

EBN/JJ
J. nr. :

F.6/1996

Ved skrivelse indgået den 1/3 1996 har kommunen for ejeren Laurits Arne O. S.
Carlsen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af udhus på matr. nr. 10 e Plejerup by,
Grevinge.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 16/1 1971. I dekla-
rationens § 6 er bI. a. anført, at ydre bygningsdele skal være
" i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarve eller disse sidste farvers blanding med
hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan også andre farver
anvendes.
Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes" .

Nævnets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste fredning

meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l tillader opførelse af
udhus 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.

c::;~//1//~
, Erik B~ eerg;;Ja~I Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til:
Laurits Arne O. S. Carlsen, Strandvangen 5, 4571

Miljø· og Energiministeriet
Skov- og Natursvrelsen

Grevinge

J.lil. SN 1SSe -/.2 l//fvCT(){) (
Skom*rtiokken 3 )

~

Bil.
~700 Næstved Telefon 53 72 06 62

(5372 73 38)
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