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År 1974, den 20. november, afsagde overfrefu~ingsnævnet følgende
k e n d e l s e
i sagen nr. 2187/73 om fredning af matr.nr. 16 ~ og 17 h,
Overby LJ~g, Sjællands Odde.
Den af fredningsnævnet for Vestsjællands amts nord-

1-

.'~

lige fredningskreds den 29. december 1972 afsagt e kendelse er
sålydende:

2.
I

FRBDNINGSSAGEN!

Ved skrivelse af 27/10 1970 har Danmarks Naturfredningsforening rejst fredningssag

for et nærmere angivet område af Overby Lyng

på sydsiden af Sjællands Odde i ejerlavet Overby by, Odden sogn. Som
begrundelse

for fredningsbegæringen

Det omhandlede

·'•
.'

e

voldssystemer

anføres det i skrivelsen:

område, der rummer særdeles velformede

opbygget af rullesten,

viklingshistorie

afspejler Sjællands

siden stenaldertiden.

har tidligere haft en væsentlig

storie. Der henvises

større udbredelse på Sjællands

vidnesbyrd

hvorved

om landsdelens udviklingshifra Geografisk

er udviklet

en ganske enestående

der dels er betinget af de jordbundsmæssige

af områdets beliggenhed

Odde,

Universitet.

på og imellem strandvoldene
vegetation,

bortgravet,

iøvrigt til vedlagte udtalelse

Institut ved Københavns

Oddes ud-

Disse strandvoldsformationer

men er i løbet af de sidste årtier systematisk
man har mistet uerstattelige

strand-

i den nedbørsfattige

kan skelnes mellem flere forskellige

forhold, dels

Storebæltregion.

plantesamfund.

Der

På forstranden,

II

"e

en saltelskende
strand-ræddike

vegetation med bl.a. strand-bede,
og strand-kål.

strand-mælde,

På de yderste strandvolde,

hvor der

på grund af nogen færdsel er et vist slid, træffes en artsrig strand{~

fælledvegetation

domineret af lave urter, blandt disse kan nævnes:

strandløg, asparges, bakke-nellike,

kno,ldet mjødurt, gul snerre,

blodrød storkenæb, nikkende kobjælde,
timian, rosen-katost,
strandvolde,

liden frøstjerne,

smalbladet

og den ret sjældne dansk astragel. De ældre

der ikke bærer præg af trafik, er dækket af en vegeta-

tion med bølget bunke, som dominerende
længst mod nord over i en hedevegetation
hvor man som noget helt enestående
storebæltsplanter,

urt. Denne vegetation

går

med revling og hedelyng,

i Danmark finder de specielle

dansk astragel og vår-potentil.

Imellem de ældste

3.
strandvolde findes lavninger med en sur udvasket jordbund, der huser
en hedemosevegetation

med bl.a. klokkelyng, kær-snerre, blåtop, tor-

mentil, krybende pil, tandbælg og som noget helt enestående klokkeensian, der på dette sted har sit eneste danske voksested udenfor
Jylland og Læsø.
Det hedder derefter i skrivelsen:·
Det vil af ovenstående fremstilling fremgå, at der er tale om
et i videnskabeligt henseende særdeles værdifuldt område, helt uden
sidestykke i Danmark. Da området samtidig er det eneste større område, der endnu er frit i det iøvrigt stærkt udbyggede sommerhusområde, må det anses for værdifuldt, at det bevares som åbent rekreativt område, en funktion der skulle kunne tilgodeses, GUilltidigmed
at terrænformerne og plante- og dyrelivet beskyttes.
Fredningspåstanden

er sålydende:

l.

Bebyggelse skal ikke være tilladt.

2.

Opstilling af skure, boder, beboelsesvogne, master, tårne,
transformerstationer,

benzinanlæg el. andre skæmmende indret-

ninger må ildce finde sted.

3.

Teltslaening og camping må ikke finde sted.

4.

På arealet må ikke anbringes køretøjer, maskiner, materiel og
materialer af nogen art.

5.

Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.

6.

Terremformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.

7.

Arealerne må i~ce benyttes som motorbane eller lignende.

8.

Beplantning udenfor de nuværende beplantede arealer må ikke findde sted uden de påtaleberettigedes

godkendelse.

9.

Aroalerne må ikke opdyrkes.

lo.

Arealerne må iyJ(e drænes.

ll.

Gportsbaner må ikke anlægges på arealerne.

12.

Opgravning af planter må ikke finde sted.

13.

Anvendelse af kemikalier til oelaempelse af plante- og dyrelivet

må ikke finde sted.
14.

De påtaleberettigede

kan uden bekostning for ejerne, foranledi-

ge at en ønsket naturtilstand

opretholdes.

15. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Vestsj~llands amts
nordlige del, Fredningsplanudvnlget
Naturfredningsrådet

for Vestsjællands amt,

samt Danmarks Naturfredningsforening.

I en til foreningen rettet skrivelse af 8/10 1968 har lektor
ved Københavns Universitets geografiske institut Hans Kuhlmann fremsat forslag om en fredning af ejendommene matr.nr. 16 ~ og 17 ~ Overby by, Odden sog, der udgør en del af det område fredninGsbegæringen
angår, udta.lt:
Undertegnede anbefaler stærkt, at man freder dette område, som
burde udvides mod vest til og med dele af matr.nr. 8 ~.
Området rummer nogle særdeles velformede strandvoldssystemer,
hvor de enkelte. voldes geometriske form fremtræder tydeligt - især
nær ha.vet. Materialet er her rullesten, og sådanne rullestensstrandvolde er sjældne i Danmark, navnli~ efter at store dele af Sjællands
Odde s strandvolde er blevet afgravet.
('

"el

Disse strandvolde og de heraf dannede sletter har efter litorinahavets tid kædet tidligere moræneøer sammen til Jjællands Odde, i
stenaldertiden var oddGn kun en ø-række. Strnndvoldene
geologiske monumenter, som er uerstattelige

er historisk-

- i ordets sande betyd-

ning. De bør først 05 fremmest beskyttes mod afgravning og planering,
og for at de kan iagttages, bør enhver bebyg~)olse, tilplantning eller
tilgroning undgås.
Disse stenede strandvoldssletter,

der har ka~et land sammen, er

en s~regen landskabstype, som absolut bør beskyttes. Det almene badeog friluftsliv vil også nyde godt af denne beslqttelse.
Om vogetationen på Overby Lyng har universitetsadjunkt
Bent Fredskild i en skrivelse af 23/2 1970 udtalt:

cand. mag.

Overby Lyng er opbygget af et system af strandvolde, hvoraf
de ældste slcriver sig fra tiden efter Littorinatransgressionerne.
Kombinationen af sure, udvaskede ~ldre strandvolde med mellemliggende, fugtige sænkninger og yngre, neutralt reagerende volde beliggende i det mest kontinentale område af Danmark har givet sig udslag i
en botanisk set yderst interessant vegetation.
I de forløbne år har jeg gentagne GanGe botaniseret i den endnu ild~ebeplantede oe -byggede del, og i det følgende skal meddeles
nogle iagttagelser og vegetationen.
På forstranden, der ~sentligst

består af ral, noteredes:

Agropyron junceum, A.repens, Atriplex littoralis, Beta maritima,
Cakile maritima, Crambe maritima, hlYmus arenarius, Honckenya peploides.
På de yderste, stabiliserede strandvolde, hvor dor er en del
trafik af badegæster: Agrostis tcnuis, Aira caryophyllea, A.praecox,
Allium vineale, Anthoxanthum odoratum, Armeria maritima, AsparaGus
officinalis, Astragalus danicus, Cumpanula rotundifolia, Carex arenaria, Corynephorus canescens, Dianthus deltoides, ~uphrasia Stricta,
Festuca ovina, F.rubra, Filipendula vulgaris, Galium verum, Geranium sanguineum, Gnaphalium arenarium, Hieracium pilosolla, Hypochoeris maculata, H.radicata, Hypericum perforatum, Jasione montana, Linaria vulcaris, Lotus corniculatus, Malva alcea, Plantago maritima,
Poa,pratonsis, Pontentilla arenaria, Pulsatilla pratensis, Sedum
acre, S.telephium, Silene nutans, Thalictrum minus, Thymus serpyllum, Trifolium arvense.
Af de ~ldste strandvoldsystGmer

- specielt på matr.nr. 16 ~ og

17 g - Gr de yderste helt præget af Doschampsia flexuosa med spredte
Geranium sanguineum og Campanula rotundifolia samt en hel del Carex
arenaria, mens de indad mod plantagen bliver til Calluna-~mpetrum
heder. Hvor disse ikke er helt stereotype, er der Pimpinella saxifruGa, en hel del Silene nutans, Hypochoeris radicata, Hieracium

6.
umbellatum, Filipendula vulgaris,
nacmontani og sågar Astragalus
I de fugtige

Galium boreale, Potentilla

taber-

danicus.

lavninGer mellem de ældre strandvolde er små hede-

mose-agtige patier med Erica tetralix, Galium palustre, Gentiana
pneumonanthe,

Holcus lanatus, Hydrocotule

ratus, Lycopus europaeus, Lyscimachia

vulgaris, Juncus songlome-

vulgaris, Molinia coerulea, Pon-

tentilla orecta, Salix repens, Sieglingia

decumbens, Succisa praten-

sis.
Til denne særprægede vegetation,
planter" som Potontilla

der rUl1l.I:1er
sjældne "Storebælts-

arenaria, Potentilla

tabornaemontani,

lus danicus side om side med hede- og hedemosoplanter
tianu pneumonanthe

- formontlig

Astragal\

som f.eks. Gen-

denne arts eneste tilbageværende

dnn-

ske voksested udenfor Jylland og Læsø - er der nu lcun levnot et areal
på ca. 650 x 250-300 m.
Over hele området er der en del spredt opv.ækst af Pinus, stedvis på det lave af Betula, desuden spredte Juniperus, Sarothamnus,
Rosa rugosa (ud mod stranden) og andre Rosa-arter, Prunus spinosa,
Malus og Picea.
Fredninespåstunden

angår følgende ejendomme i Overby by, Odden

sogn:
Matr.nr.

AEJ.Wal

8 e

?

9 f

?

-

9 2

'\

....

.~,'

Ejendomsvæædi

Ejer

?

Brdr. Johs. og Chr. ICragh
Voldmestergade 4
2100 København 0.

?

Arne Sylvest
Hovedgaden 45
444-0 Mørkøv.

?

Grundejerforeningen
gen".

"Lyn-

11 c

8.2963 "

?

A/S Cnminus
Kalvebod Pladsvej 19
1561 København V.

15 l

9275 "

?

16 ejere, hvor for 1/16

)

I

'fe

7.

.' '

Matr ..
.n.r"

~

15 ak

4022 m2

16 ~

9.2280 m2

461.400 kr.

Meteor-Holding A/S
Svanevc:mget 12
2100 København 0.

7.4701 m2

373.500 ler.

Meteor-Holding A/S
Svanevænget 12
2100 København 0.

-

-

17 h

ca. 2~ha.

Ejer

Ejendomsværdi

Areal

A/S Hafnia Skadeforsikring
Holbergsgade 3
1057 København K.

?

-

Ejerne af de berørte ejendomme blev af nævnet underrettet om sagens rejsning ved skrivelse af 23/11 1970, ligesom bekendtgørelse

her-

om har været indryklcet i Stats tidende og 2 lokale blade for d. 24/11
1970.
Nævnet holdt første møde i sagen d. 18/12 1970 på Lumsås forsamlingshus og besigtigede
af rep~~sentanter

i forbindelse hermed arealerne i overværelse

for Danmarks Naturfredningsforening

og Naturfred-

ningsrådet.
Samtlige ejere var herunder mødt eller repræsenteret,
fra en dol af parthqverne

i matr.nr. 15

bortset

1.

Endvidere var A/3 Tindur, Rødovre Centrum og entreprenør Niels
Tybjerg, Højby, der i foreninG ved utinglyst slutseddel af12/2 1970
har købt ejendommene matr.nr. 16 k og 17 h, repræ8enteret.
~jerno af matr.nr. 8 ~ og 9 ~ har protosteret mod fredning for
så vidt der herved sker beerænsnin3er

i ad~angen til at benytte area-

let til kørsel med eller anbringelse af automobiler samt til at henlægge både der.
Ejerne af matr.nr. 9 2, 15

1.

o~ 16 ak har tiloluttet sig fred-

ningspåstanden.

.'

"le

Ejerne af 11 ~ protesterede
delS at påstanden
videnskabelige

mod fredning under henvisnig til,

ikke for denne ejendom i samme grad er begrundet i

hensyn som for andre dele af området, dels at ejendom-

men allerede er under udstykning til sommerhusbebyg~else.
Ejerne af 16 k og 17

h,

såvel de aktuelle som de eventuelle,

:e

8.
protesterede mod fredning og påstod erstatning.

1,5

Området, der påstås fredet, dækker en kyststrækning af ca.

km's længde og har siden begyndelsen af 196o"erne iflg. aftale mellem
sogneråd og amtsråd været udlagt som sommerhusområde. Det er i dag
omkranset af en tæt sommerhusbebyggelse.

Nævnet har under 24/3 1966

i ~edfør af den dagældende naturfredningslovs

0 22 godkendt en af

landinspektør ~rik Pedersen, Nykøbing Sj. i januar 1966 udarbejdet
plan for bl.a. matr.nr. 11 ~ med henblik pciudstykning til sommerhusbebyggelse. Under besigtigelsen

d. 18/12 1970 konstateredes,

at gen-

nemførelsen af denne udstykrlingsplan var påbegyndt, således at veje
og vandforsyning stort set var etableret i overensstemmelse med planen. Nævnet optog derefter i den følgend:o tid forhandling med ejerne
af denne ejendom og Danmarks Naturfredningsforening
en overenskomstmæssig

med henblik på

løsning. Bf ter at ejerne d. 2/6 1971 på ejen-

dommene havde ladet tinglyse en af n@vnet og Danmarks Naturfredningsforening godkendt deklaration udgik matr.nr. 11 ~ Overby by, Odden
sogn af fredningssagen.

-I'

Da nævnet fandt, at de frednin6smæssise

interesser herefter

langt overvejende knytter sig til ejendommene matr.nr. 16

!og

17

g,

idet de øvrige af fredningssagen berørte ejendomme er beliggende mellem lqrsten og strandbeskyttelseslinien,

således at ejernes råden over

arealet er underkastet de i naturfredningslovens

~ 46 fastsatte ind-

slæænkninger, forelagde nævnet sagen for ministeriet for kulturelle
anleggender med henblik på at en fredning af de 2 nævnte ejendomme
søgtes gennemført ved en overenskomstmæssig
li~e. Da der som følGe af slutseddelkøbernes

afståelse til det offentA/S Tindurs stilling her-

til imidlertid ikke fandtes mulighed for en sådan løsnins, modtog
nævnet i september 1972 sagen tilbaGe fro. ministeri8t.
Til brue for ministeriets overvejelser forelå en gennem Naturfredningsrådet indhentet udtalelse fra Københavns Universitets in-

I

9.
stitut for økologisk botanik, der i en skrivelse af 18/5 1972 om det
berørte område udtaler:
Det omhandlede strandvolds-areal

må betegnes som ganske enestå-

ende udfra et botanisk synspunkt (jvf. rejsningsskrivelses
Kombinationen af veGetationstyper,
med kontinentale tørskrænt-arter

bilag 3).

specielt forekomsten af vegetation
side om side med hede- og hedemose-

vegetation, vil vanskeliGt kunne findes andre steder i landet og gør
arealet i højeste grad fredningsværdigt
undervisningsm~ssige

udfra såvel forsknings- som

synspunkter.

Arealet rummer værdifulde forskningsmæssige muligheder. De mange
vegetationstyper,

der hver især er veludviklede

og som desuden går

over i hinanden i jævne grudienter i overensstemmelse med Jet geomorfologiske mønster, giver rige muligheder for at belyse sammenhænge
mellem vegetationen og økologiske parametre af såvel topografisk som
mikroklimatisk og edafisk art.
Disse forhold i forbindelse med områdets store arts tal og rela"

tive overskuelighed gør det desuden s~rdeles velegnet til undervisningsmæssige formål.
Hvad angår fremtidig sikring af de videnskabelige interesser,
synes restriktioner

som rejsningsskrivelsens

fredningspåstand pkt.

1-14 relevante.
I relation til pkt. 14 skønnes en vis øjeblikkelig og fremtidig
landskabspleje i form af udtynding i træ- og buskvæksten på de ældre
lyngklædte strandvolde at være påkr8vet.
x)

Ansående den rekreative udnyttolse/i det nU\rærende omfang ildcev
vil kunne sknde de videnskabeligo

interesser.

Endvidere har statens naturfrednings-

og landskabskonsulent

d.

17/8 1972 overfor ministeriet udtalt:
at man fremfor en fredning af a~ealet, som rurl@er betydelig videnskabelige og rekreative interesser, kun anbefale en erhvervelse,
x)

af området skønnes en fortsat udnyttelse

lo.
der må ~~e

gennemføres efter reglerne i den netop gennemførte lov-

givning om erhvervelse til fritidsformål m.v.
Dels på grund af områdets beliggenhed og adgangsforhold, dels
på grund af de store naturvidenskabelige

interesser i området bør det-

te ikke på nuværende tidspunkt direkte udlægbes til intensiv udnyttelse som offentligt opholdsomrdde. Arealet kan derimod udmærket tjene en furuction som kombineret studie- og ekskursionsmål samt nærrekreativt område for de meget store fritidsbebyg~elser pc denne del
af Odden.
En erhvervelse bør Voære betinget af, at der sikres adgangsmuligheder til området i forbindelse Ined blandt andet ekskursioner, studieopgaver og lignende.
Nævnet har herefter d. 14/11 1972 holdt møde med ejerne og slutseddelkøberne af ejendOmDlene matr.nr. 16 k og 17

h.

Til mødet forelå en udtalelse af 8/11 1972 fra TrUl1dholm kommune, der anbefaler frednin~ under henvisnig til de foreliggende udtalelser fra videnskabeli~e
ningsplanudvalget

institutter. På mødet anbefalede fred-

fredningens gennemførelse og henstillede, at der i

rimeligt omfang skaffes adgang til arealerne for offentligheden til
fods og på cykle uden motor.
Ejerne fastholdt deres tidligere fremsatte protest mod fredning
og nedlagde påstand på erstatning, A/S Meteor-Holding med 1.250.000 læ.
med renter fra sagens rejsning og omkostninger, og a/S Tindur og entreprenør Niels Tybjerg på 1.566.600 kr. med renter fra sagens rejsning og omkostnineer.
Under modet oplystes, at hidtidige forsøg på uQstykning af de 2
ejendonme til sommerhusbebyggelse

er strandet på opfyldelse af kom-

munens krav om adgangsvej til parcellerne.

ll.
II

FREDNINGENS

OMFANG

Nævnet finder, at området navnlig på grund af de foreliggende
videnskabelige

oplysninger om arealernes særlige Beologiske oB bota-

niske forhold, men også i nogen grad på grund af deres lnndskabelige
betydning ob herved specielt matr.nr. 16 ~ og 17 h's karakter nf en
åben lynGklædt slette ned mod Sejrøbugten, hvorved den på grund af den
stedfundne udvikling af sommerhusbebyggelsen

i Nordvestsjælland

fået en enestående kvalitet for egnen, opfylder betingelserne
turfrednincslovens

har
i na-

~ l for at kunne fredes.

Bortset fra disse ejendOIDnlefinder nc~vnet dog at de øvrige ejendomme, der påstås fredet og hvis areal er beliggende mellem kysten og
strandbesl~ttelseslinien,

er tilstrækkelig

sikret mod ~ndringer i deres

nuvc:,:;rende
tilstund gennem de i naturfredningslovens

v

46 fastsatte be-

grGmsninGer i ejernes rådighed. NC:3vnethnr derfor vedtaget at frede
ejendOITilllene
matr.nr. 16 ~ og 17 h Overby by, for at sikre at de stedse kan henligge i deres nu~rende

tilstand, således at der [ro utidig

skal g~81de de nedenfor anførte besteill@elserom ejendor.~en8s anvendelse og udnyttelse, medens nævnet for ejendommene matr.nr. 8 ~, 9 ~) 9 2>
15 l, og 16 ak Overby by, har besluttet ikke at gennemføre nogen fredning.
III

FREDNINGBNS

INDHOLD

Om de fredode ejendomme fasts~ttcs følcende besternnelser:
l.

Ejendolnmene må ikke udstykkes eller bebygges, herunder med skure,
boder, både- eller badehuse el18r andre bYGnincslignende

foran-

staltnincer, ligesom der ikke må opstilles boboelses- eller campingvogne eller telte på ejendommene.
2.

På hver

af

ejendoIill:wne
kan opføres en sOQIIlorhus-eller fri tids-

beboelse efter forud indhcntc~ godkendelse fra de påtaleberetti-

12.

gode af bebyggelsens

beliggenhed

oe;udformning, herunder mod

hensyn til udvendige Qaterialer og farver, bygningshøjde

og tag-

beklædning således at der alene kan ventes godkendt en beboelsesbygning, et udhus oe en garage.
Ejendommene må ikke opdyrkes eller beplantes med træer eller
buske, ligesor::J.
der ikke må o,pgraves planter, foretages eller
tilstræbes ændring af beplantninGen

ved anvendelse af kemikali-

er til belaempelse af plante- eller dyrelivet.
De påtaleberettigede

kan tillade at et areal omkring en Godkendt

bebyggelse i en afstand af indtil 25 ru fra dens beboelseshus

til-

plantes med en skærmende beplantning med de i området allerede
forekoQIDende træer og buske.
Der må ikke på ejendommene foretages terrænændringer,

herunder

ved afgravning af sand, sten, grus eller andre råstoffer i jorden eller undergrunden

eller ved opfyldning, planering

eller lig-

nende.
6.

Ejendolnmene kan hegnes med respekt af bestemmelserne
fredninsslovens

i natur-

~ 46, stk. l, således at den hegnede del af ej-

endommene i overensste;nmelse med bestemmelsen

i na.turfrednine;s-

lovens ~ 56, stk. 2, derved undtagos fra almenhedens færdselsog opholdsret i henhold til bestemmelsens
Ejerne skal tåle,at fredningsnævnet

stk. l.

efter forudgående meddelse

herom til ejerne i hvert ew(elt tilfælde giver videnskabelige
eller undervisningsmæssige

ekskursionex adgang til de fredede

arealer 0Bså indenfor en eventuel hegning.
8.

De påtaleberettigede

kan for at bevare en ønskot naturtilstand

lade selvsåede træer og buske på ejendommene fjerne uden udgift
for ejerne.
Påtaleretten

tilkomL1er fredningsnævnet

nordlige frodningskreds,
Naturfredningsrådet

for Vestsj81lands

amts

fredningsplanudva.lget for Vestsjællands

og Danmarks Nuturfredningsforening

amt,

hvor fo~ sig.

13.
IV

ERSTATNINGj!;N.

I den ovennævnte slutseddel af 12/2 1970, der er oprettet mellem civilingeniør Peder Bruun som sælger og entreprenør N.E. Nybjerg,
Højby og A/S Tindur, Rødovre, som købere, er købesummen aftalt til
10250.000 kr. på nærmere fastsatte vilkår. Af købesummen skulle
10000.000 kr. forrentes med 8

% p.a. fra overtagelsen, der skulle

finde sted, når endelig, ubetinget udstykningsapprobation
anset de for købesummens

forelå.

u-

afvikling aftalte vilkår har køberne v.æret

_~orpligtet til at erlægge en månedlig ydelse med 2.000 kr. fra d. 1/3
1970 og med 8/12
.J. f

% af 1.250.000 kr. fra d. 1/2 1971. Det er endvidere

talt, at køberne har ret til at annullere handelen og indstille be-

:.~c.,lingen
af den månedlige ydelse med en måneds varsel, såfremt der
~kke viste siS mulighed for at opnå vejret til de ca. 80 parceller,
,-0111

ejendommene var forudset udstykket i, eller det på anden måde vi-

ste sig, at der ikke blev mulighed for at gennemføre udstykningen.
Det er oplyst, at køberne i henhold til slutseddelens vilkdr
har betalt ialt 34.400 kr. til A/S Meteor-Holding.

e

videre oplyst at de i forbindelse med forberedelsen

Køberne har endaf udstykninGen

ri
rI

har pådraget sig udgifter til landinspektør

og advokat på ikke under

10.000 kr., ligesom de selv har ofret meget tid på udstykningssagens
forberedelse inden fredningssagens

rejsning. I deres erstatningsop-

cørelse har køberne forudsat ejendommene udstykket i 84 parceller og
disse solgt for 3.411.200 kr., hvori er fradraget udgifterne til arealernes erhvervelse og anslåede udgifter til byggemodning,
spektør, advokat og handelsomkostninger
Ved erstatningsfastsættelsen

landin-

på ialt 1.845.600 kr.

finder nævnet at måtte lægge til

Cl:'undden værdi cjendoLlmene må antages at have ved salg til et ud-

"ei

3T:ykningskonsortium på tidspunktet

for nævnets afgørelse af sagen.

Denne v.ærdi må efter nævnets vurdering antages at være ca. 1.2 mille
kr.,

For ned~ang i denne "ærdi som følge af den gennemførte fredning

14.

fastsætter nævnet en erstatning på
ensstemmelse

500.000

med naturfredningslovens

% over

ne kendeIses dato med l
Erstatningsbeløbet

kr., hvilket beløb i over-

§ 21, stk. 4 forrente s fra den-

Nationalbankens

diskonto

udbetales A/S Meteor-Holding,

eller med 8 %.

A/S Tindur og

entreprenør Niels E. Nybjerg i det forhold som disse enes om.
I godtgørelse
gens forberedelse
bjerg i forening

•
-e
•

for forgæves afholdte udgifter ved udstykningssatillægges der A/S Tindur og entreprenør

Niels Ny-

kr.

10.000

Et kort over de fredede arealer vedlægges kendeJ.sp.n~

T h i

Ejendommene

matr.nr.

i overensstemmelse
Erstatningen

b e s t e m m e s:

16 k og

17 h Overby by, Odden sogn, fredes

med det foran under III fastsatteo
er fastsat til

årligt fra denne kendeIses
nevænget 12, København

500.000

kr., der forrentes

dato og udbetales

med 8

A/S Meteor-Holding,

%
Sva-

0, A/S Tindur, Rødovre Centrum 219, Rødovre og

entreprenør Niels E. Nybjerg~ Højby Sj., i det indbyrdes forhold som
disse enes om.
Der tillægges A/S Tindur og entreprenør
ening en godtgørelse

•

på

Beløbene fordeles

10.000

Niels Eo Nybjerg i for-

kr.

efter bestemmelsen

i §

33, stk. l i naturfred-

ningsloven.
Kendelsen
ningslovens

forelægges

i medfør af naturfred-

Bjarne Jensen

Knud Jensen

~ 25.

Niels Andersen

.-

Overfredningsnævnet

- 15 Kendelsen

er forelagt

§ 25 og er tillige indanket af ejerne

af det fredede v/advokat

John Richter,

Jørgen Pedersen,

som for fredningsnævnet,
begrænsning

0,.

.'

principalt

- af fredningen,

Nykøbing

København,

er påstået

forrentning

september

1970 samt omkostninger.

Sjælland,

og

med påstand

om ophævelse

subsidiært

Endvidere

- eller stærk

om højere

erstatning.

fra sagens rejsning

den 23.

Overfredningsnævr..et har den 3. oktober 1973 'afholdt
besigtigelse

og forhandling

disses advokater
Vestsjællands

s~t

med deltagelse

repræsentanter

arts nordlige

af de ankende

for fredningsnævnet

get for Vestsjællands

amt, Naturfredningsrådet,

turfredningsforening,

Statens naturfrednings-

sulent, Vestsjællands

amtsråd

sentlige

at godkende

og
for

fredniTIfskreds, fredningsplanudval-

Overfredningsnævnet

.,.

i henhold

til naturfredningslovens

højesteretssagfører

e

overfredningsnævnet

DanInarks Na-og landskabskon--

og T~ndholm

kommune.

har heTefter

besluttet

den af fredningsnævnet

ning, dog således at størstedelen

i det væ-

gennemførte

af ejendommen

fred-

ved fredningen

vil være at afstå til staten - hvorved

'";.';)
fredningsmæssige

hen-

syn, arealets

af offentlig

-

pleje m.v. og etablering

bedst vil kunne

tilgodeses

aler beliggende

henholdsvis

østlige hjørne

på tilsammen

adgang

- medens resten af ejendommen,

2 are
I

sommerhusbebyggelse.

i ejendommens

nordvestlige

3,07 ha, tillades udstykket

Overfredningsnævnet

videnskabelige

sig store og

og undervisningsmæssige

og at det også ud fra landskabelige

og· rekreative

værdier,

hensyn

af stor værdi

så vidt muligt at friholde

dette velegnede

naturområde

som bade- og opholdsareal,

uanset

ning forbundne

ret betydelige

Fredningsnævnets

til

har ved beslutninge~

herom lagt til grund, at der til omr'ådet knytter
ret enestående

og nord-

er

de m~d en fred-

omkostninger.

kendelse

vil derfor være at stad-
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fæste med følgende
Fredningens

ændringer

og bemærkninger:

omfang og indhold.

Den af fredningsnævnet
godkendes

uæncret.

fastsatte

Af den fredede

til staten v/miljøministeriet,
ca. 3,1 ha fordelt

get, jfr. det kendelsen

.

for fredningen

ejendom afstås

medens

på 2 områder

grænse

ca. 13,6 ha

resten af ejendoIT~en -

- tillades udstykket

vedhæftede

og bebyg-

kort, hvor det erhvervede

areal er betegnet med A og byggeområderne

med BI og B2·

Fredningsbestemrrlelserne for det af staten erhvervede
areal
.·,r,~~l_et
- der fredes
visningsområde,
fortrinsvis

på det nærmest

.

stranden

tilstand,

forsknings-

og under-

bade- og opholdsareal,
liggende

areal - skal be-

sålcdcs at karakteren

af åbent

bevares.

Det er således
tilplante

SC'TI

dels som offentligt

vares i dets nuværende
naturområde

dels

ikke tilladt at opdyrke arealet,

med i~'æer eller buske, opgrave planter

ge foranstaltninger
ning, gødskning,

til ændring af tilstanden,

grøftning,

lier til bekæmpelse

dræning

af plante-

og dyreliv,

eller foreta-

herunder

og anvendelse

at

pløj-

af kemika-

sammenhold

dog neden-

for under § 6, stk. 2.
Bebyggelse

af enhver art er forbudt,

beder, både- eller bad9huse
anstaltninger,

ligesom

Arealet
lagsplads

eller andre bygningslignende

det ikke er tilladt at opstille

ses- eller campingvogne,
eller andre skæmmende

herunder

telte, master,

skure,
forbeboel-

transformatorstationer

indretninger.

må ikke benyttes

eller henkastning

til skydebane,

af affald.

motorbane,

op-
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-U.

Der må ikke på det fredede foretages

herunder

ved afgravning

terrænændringer,

af sand, sten, grus eller andre råstof-

fer i jorden eller i undergrunden

eller ved opfyldning,

plane-

ring eller lignende.
Der tillægges

offentligheden

sel, ophold og badning
ad de hertil anviste

adgang

til gående færd-

på det fredede samt adgang

til cykling

stier og veje.

Fredningsnævnet

kan i saJnråd med naturfreclningsrådet

tillade den offentlige

udnyttelsesret

begrænset,

herunder

spærret ved heg.Ding, af hensyn til de videnskabelige
ser, dog så vidt muligt

ikke på arealerne

De påtaleberettigede
til bevaring af stedets
ning af arealet.
foranledning

kan foretage

Endvidere

opstilling

udnyttelse

foretages

godkendelse

nødvendige

benyttelse

udfærdiger

afgr~ls-

mindre

udnyt~else.
foretages

af sædvanlig

nævnet

et ordensreglement

for de 2 byggeområder

- l etage med udnyttet

-

- are-

med fritidshuse
tagetage

- i

i en af overfrednings-

19'71/godkendt udstykningsplan,

i al t hø jst 22 gnmde

veje.

til bebyggelse

med retningslinierne

den 7. februar

udstykkes
klusive

må udstykkes

størrelse

overensstemmelse

de

foranstaltninger,

og B2 - er sålydende:
Arealerne

ind-

af det fredede område.

Fredningsbestemmelserne
~l

idt

af toilet, bænke m.v.

De påtaleberettigede
for publikums

SkI

kan der på naturfredninC3rådets

Der kan med fredningsn~~ets

herunder

stranden.

iværksætte

som led i dets naturvidens}rabelige

til områdemrekreative

interes-

de fornødrle

tilstand, herunder

eller med dettes godkendelse

greb i området

nærmest

af-

med tilsammen

hvorefter

ca. 3,07 ha eks-

- 18 -

~.

Forinden

udseende

og placering

bebyggelse

forelægges

delse. Det samme gælder
nævnscensur

bortfalder

mod det fredede

kommunen

til godkenDerme

dog - bortset fra bebyggelse

på de

tinglyses

parceller

- såfremt

en af fredningsnævnet

bebyggelse,

som påtaleberettiget

benyttelse

der på

tiltrådt
m.v. med

, til sikring af en lav og hensyns--

på parcellerne.

Beplantning
Følgende
af

over

større om- og tilbY@linger.

om ejendommenes

fuld bebyggelse

skal tegninger

fredningsnævnet

område A grænsende

de øvrige parceller
deklaration

påbegyndes,

og hegning.

b~plantning

udstykningsfirmaet

fredningsplanudvalget

og heglling vil være at etablere

efter nærmer?

:1f'talemed og anvisning

af

og skal være udført, inden salg af grun-

dene påbegyndes.
1) Langs

de til parcellerne førende veje opsættes
ind mod det fredede, statsejede areal A hegn, samt foretages
slørende beplantning (på areal A) - dog med fornøden passagefærdsel ud på areal A, jfr. foran-

mulighed for den offentlige
stående § 5.

2) I skellet mellem parcellerne ()g område A hegnes
med ca. l m højt masket trådnet til hindring af færdsel fra
parcellerne direkte ind på det fredede areal A.
3) Langs disse randparceller skal etableres og vedligeholdes slørende beplantning efter en af fredningsplanudvalget godkendt beplantningsplan,
hvorefter en mindre del - i ca.
2 m's bredde - udføres
ring af hegnet.

med lav beplantning

Der bør i de nævnte

beplantninger

andre planter med stor frøspredningsev~e
-,

.'

•

.

af områdets

botaniske

rådet.

undgås
af hensyn

birk eller
til bevaring

sa~ncnsætning.

Påtaleberettigede

1

på areal A til slø-

er fredningsnævnet

og naturfrednings-
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Afståelse.
Overtagelsen

af det til staten afståede

fundet sted pr. nævnskendelsens
der danner skæringspunkt

alet overtages
og bekostes

uden pantehæftelser;

af det afståede.

udstykningen

af fredningsmyndighederne,

1972,

af skatter og afgifter,

til størrelsen

les, når staten ved tinglysning
hvervet

dato den 29. december

for refusion

der fordeles under hensyn

areal har

foretages

og erstatningen

af nærværende

Are-

udbeta-

kendelse

har er-

arunærkningsfri adkomst.

Erstatnin~.
For det ved fredningen
nævnet

forvoldt~

tilbudt ejerne en erstatning på

på grundlag

af ejendommens

delsens

tidspunkt

hvilket

beløb forrentes

fra den 29. december

et omkostningsbeløb

på

8.000

terne, idet samtidig
de af 17. december

på

kr. i anledning

10.000

kr. i forbin-

er blevet accepteret

af par-

ved betinget

1973 af Meteor Holding A/S, København,
Rødovre,

og forpligtelser

derne tilkolnmer og påhviler

et

af fredningssagen.

er oplyst, at ejendommen

A/S Tindur,

bl.a. med bestemmelse

skøer

om, at

over for fredningsmyndighe-

A/S Tindur.

Det fredede areal, der udgør ialt ca. 16,7 ha - heraf
ca. 6 ha omfattet
ha erhverves
hæftede

af strandbeskyttelseslinien

af det offentlige,

kort nr. 2187/73.

-

1972. Herudover

samt tillagt hver af parterne

Dette erstatningstilbud

alle rettigheder

kr. - opgjort

værdi ved samlet salg på n~~sken-

delse med udstykningssagen

overdraget

700.000

med fradrag af værdien af de 2 byggeområder

er tilbudt køberne

omkostningsbeløb

tab har overfrednj~ps

- og hvoraf 13,6

er vist på det kendelsen

v~d-

- 20 -

T h i

..

b e s t e m m e s

Den af fredningsnævnet

for Vestsjællands

lige fredningskreds

den 29. december

vedrørende

af et område på sydsiden

fredning

de - matr.nr.
stadfæstes

amts nord-

1972 afsagte kendelse
af Sjællands

16 k og 17 h, Overby Lyng, Sjællands

mod de af det foranstående

I erstatning

A/S Tinclur, Rødovre

tilk~ndes

Centrurri219, Rødovre,

der er deponeret

les, når anmærkningsfri

Odde -

ændringer.

ejerne af den fredede

rente 8 10 p.a. fra den 29. december
Beløbet,

følgende

Od-

ejendom

700.000 kr. med

1972.
den 3. april 1974, udbeta-

tinglysning

af statens

adkomst

10re-

)igger.
Endvidere

tilkendes

et ikke forrentet

løb på ialt 26.000 kr., der er udbetalt
Fredningsudgiften,

omkostningsbe-

til nævnte

selskab.

ialt 726.000 kr., med renter

ovenfor nævnt udredes med ~ af statskassen

og

t

som

af Vestsjæl-

lands amtsråd.
Nærværende
nævnte

kendelse

vil efter udstykning

13,6 ha store areal af matr.nr.

Lyng, Sjællands

af det oven-

16 k og 17 h, Overby

Odde, være at lyse som adkomst

herpå for mil-

jøministeriet.
Udskriftens
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IU~ GYlDIGT
MED AFSTEMP~ING
AF
OOMMERIO~TOR
ETS IASSEltOlll
RO~APPARAT

LundeveJ 4" • TU. (03)" 31 O" 23
3800 Fredertkasund

Cll

1_' , •

""

D E K L A R A T ION
om udstykning, bebyggelse, benyttelse, beplantning og
k
h
bp
grundejerforening m.v. for matr.nr. 16-, 17- og 17
Overby by, Odden sogn •

•

•
§

l

UDSTYKNING:
l. Udstykning af ejendommen skal ske i overensstemmelse
på vedlagte plan angivne retningslinier.

med de

2. Det skal være tilladt at sammenlægge flere parceller til een
ejendom, hvorimod yderligere deling ikke må finde sted. Mindre
ekelretableringer kan dog finde sted med myndighedernes godkendelse.

§ 2 VEJE, STIER OG FÆLLESAREALER:
l. Der udlægges de på ~edlagte plan viste veje og stier.
2. Parkering må ikke finde sted på veje, stier og fællesarealer
udenfor de til parkering udlagte arealer, bortset fra parkering
ved almindelig af- og pålæsning o.l.

•

3. Sælger forbeholder sig ret til at meddele andre vejret· over de
udlagte veje mod deltagelse i vedligeholdelsen •

§ 3 BENYTTELSE:
l. På ejendommen og heraf udstykkede parceller må kun opføres bebyggelse, der alene .nvend~s til beboelse (natophold) i tidsrummet fra l. april til 30. september, og udenfor dette tidsrum
til kortvarige ferieophold, weekends o.l.
2. Opstilling af be~oelqesvogne

er - $elv om de ombygges - forbudt.

3. På fællesarealerne må der ikke I ske bebyggelse af nogen ~rtt lige~
som oamping, teltslagning,
budt.
~ . .'.'

4.

bortset fra børns legetelte, er for.

På hve~ somæerhusgrund·.kal der indrettes parkeringsplads
mindst to biler, henmder evt •.~rage.

for

"

,,

..
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§ 4 GRUNDENES BEBYGGELSE OG BEBYGGELSENS PLACERIUG:
1. Forinden bebyggelsen pAbegyndes, skal byggetilladelse indhentes
hos bygningsmyndighederne.
PA de parceller, der grænser til det fredede område, skal bebyggelsens udseende og placering tillige godkendes af Naturfredningsnævnet, før bebyggelsen pAbegyndes.
2. Beboelseshuse mA ikke være mindre end 50 ~ bebygget areal, og
udhuse mA ikke være mindre end 6 ~.

3. Enhver bebyggelse skal være tilendebragt senest eet Ar fra påbegyndelsen.

.

§ 5 BEBYGGELSENS UDFORMNING:
l. Bebyggelsen må kun opføres i een etage uden mulighed for udnyttelig tagetage.
Bygningshøjden over terræn mA ikke overstige 5 m, og facadehøjden må ikke overstige 3 m målt fra terræn til den linie, hvor~
ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter.
På skrånende terræn fastlægger kommunalbestyrelsen et niveauplan, hvorfra ovennævnte højder skal regnes.

'.

2. Der må kun bygges med nye materialer. Husets udvendige sider
skal være træ, som imprægneres med farveløs eller holdes i farverne brunt, rødbrunt, gulbrunt eller sort. Dette gælder også
tagudhæng, vinduer, døre m.v.

3. Blanke eller reflekterende

tagmaterialer må ikke anvendes.

§ 6 VANDFORSYNING:
l. Sælger lader fremføre hovedvandledninger i vejene fra Ebbeløkke
Vandværk, og parcelkøb~rne er pligtige at lade vandforsyning
ske herfra. Anden form'for vandforsyning er ikke tilladt.

41

e

2. Parcelkøberne er pligtige at bidrage forholdsmæssigt
værkets drift og vedligeholdelse.

til Vand--

3. Paroelkøberne er pligtige at tAle evt. fornødne vandfors~ing8ledninger over grundene.

§ 7

EL-FORSYNING:
l. Strøm leveres af NYE pi de for dette selskab til enhver tid
gældende vilkår. .
:'.
2. Parcelkøberne er pligtige at tAle anbringelse af de nødvendige
master m.v. på grundene til områdets forsyning med elektricitet.

§ 8 HEGN OG BEPLANTNING:

,

l. Levende. hegn .ellem paro.lle~e ~ højst. ~re 1,80 m høje.
Raftehegn er ikke tilladt.
Levende hegn .ell.m vej. Qg etier skal plantes mindst 0,30 m
fra ske~ og steds.. bold. e klippede, sål ede,. a t de ikke ra.ger
ud over skellet. Iøvrist er hegnslovens regler eældende.
l.

- 3 2. Mod det fredede areal etablerer sælger trådhegn med
passager for de færdselsberettigede til det fredede
foretager særlig beplantning i overensstemmelse med
ningenævnets bestemmelser. Hegn og beplantning skal
des af grundejerne.
.

enkelte
areal, samt
Overfredvedligehol-

§ 9 GRUNDEJERFORENING:
1. Samtlige parcelkøbere

er pligtige at være medlem af en grundejerforening, som skal oprettes, så snart sælger eller myndighederne kræver det, og senest når alle parceller er solgt.

2. Grundejerforeningen
lemmer.

skal have· en bestyrelse på mindst tre med-

3. Grundejerforeningen kan kun ophæves med kommunalbestyrelsens
samtykke •

•

4. Grundejerforeningen skal omgående udarbejde en vedtægt, som
skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

5. Grundejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at tage skøde
på veje og stier uden udgift for sælgeren, og senest når samt~.
lige parceller er solgt.
Så snart grundejerforeningen er dannet, påhviler det denne at
sørge for vedligeholdelåe m.v. af vandledninger, veje og stier.

6. Medlemmerne af grundejerforeningen

hæfter solidarisk for fore-

ningens forpligtelser.

§ 10 ALMINDELIGE BESTEMMELSER:
l. Ingen ejer må ved støj eller på anden måde forulempe de omboende. Radio, grammofon, fjernsyn, båndoptager eller lign. med
højtaler forsynede apparater, samt musikinstrumenter må kun benyttes indendørs og forlukkede vinduer og døre. Plæneklippere
med og uden motor må ikke anvendes på søndage.

-e

2. Der må ikke findes oplag af nogen art på parcellerne, og disse
skal iøvrigt holdes i ren og ryddelig stand.

3. Udover hunde og katte må der ikke holdes dyr, de~ opholder sig
udendørs.

4. Færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt,
når det sker med egentlige færdselamæssige formål.

5. Motorkørsel under enhver form er forbudt på stierne.
§ 11

TINGLYSNING OG PÅTALERET:
1. Nærværende deklaration

tinglyses servitutstiftende på matr. nr.
l6~, l1h og l1bp Overby by, Odden sogn forud for al pantegæld.

2. Påtaleret har grundejerforeningen, Trundholm kommune som bygningsmyndighed, sælger så længe denne endnu har usolgte grund~, samt

. I

-4Naturfredningsnævnet f.s.v. angår deklarationens § 4, stk. l.
Bygningsmyndigheden er eneberettiget til at meddele dispensationer med undtagelse af § 4, stk. l, hvor Naturfredningenævnet er ene~erettiget til at give dispensation.

3. Overtrædes deklarationens bestemmelser og bringes forholdene
på stedet ikke efter de påtaleberettigedes påtale inden for en
nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, k~
ovennævnte lade de nødvendige arbejder udføre for ejerens ellen
brugerens regning •

•
Nærværende deklaration tiltrædes herved af bygningsmyndighedel
for Trundholm kommune under henvisning til bygge lovens § 27 0e
kommuneplanlovens § 36, idet erklæres, at lokalplan ikke er på
krævet.
HØjby

13. april

Sj.

197t

e
e
Tiltrådt at naturtrednlngsnævnet

tor Vestsjællands

nordlige

tredningøkredø.

Holbæk
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- 5 Efter landbrugsministeriets approbation af l. juni 1978 er matro
bu
k Overby by, Odden sogn blevet udstykket i 16k og l 6--e
nr. 16Deklarationen bedes herefter tillige lyst på matr. nro 16~o
FREDERIKSSUND, den 6. juni 1978.
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Landinspektør

..e
INDFØRT I DAGBOGEN
FOR NYKØBING SJ. RETSKREDS

- 8 JUMI1978
•
nNGLVsr efter sket berigtigelse på matr.nr. 16 k, 16 bu,17 h
og 17 bp,Oyerby by,Od~en SOgn.
. ~
Udskr.

Anm.:

v.l' fiJL

:L'cg. '1.'orevJ.s w_,

Forud hæfter:
l) Andre servitutter
2) 1.137.500,- kr. private midler

_1J/f5?Jr7
I

/,

~

/1

i/
Foranstående retsanmærkning annulleres f.s.v. ang. deklarationens
§ 4,stk.l,2. afsnit,idet denne bestemmelse i medf. af § 64 i naturfredningsloven
er bindende for ejer og indehaver af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til,hvornår en sådan ret er
tinglyst.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05599.05
Dispensationer i perioden:

04-11-1983 - 28-05-2001

.~I

"

"

ft~c:Jn;l'lgtnæ":le'
omts nordlige
til

nr.

....

for Veshjællonds
frednil'lgskred.

od •. O<>rnm.,oonlo,rl,

Sofie_el.,

ossq~.oS1) ~ ~8 c_

REG. HR.

1.1

43QO Holbæk,

Grundejerforeningerne
af henholdsvis

ede og af Odsherred

22

og 17 ~

for foreningens

Skovdistrikt
Overby

AnsØgningerne

e kulæreskrivelse
området

"Klokkelyng"

medlemmer

/1983.

har ved skrivelse
til at eta-

på det af staten ej-

fredede

af, at Odsherred

af 14/2 1983 har krævet

areRl af matr.

Skovdistrikt

alle oplagte både

1 cir-

fjernet

fra

senest d. 1/4 1983 •

ger, Odsherred
amtskommune

-------

ende geologiske

for de berørte

fredningsafdelingen

redegjordes

tre grundejerforenin-

under Vestsjællands

herunder

for den den 20. november
hvis baggrund

-

og botaniske

lovens § 54, der tillader

karakter

almenheden

ret til endagsophold

at skovdistriktets

fortolkning

sådan som den gav sig udtryk

1974 afsagte

navnlig VRr områdets

samt bestemmelsen
adgang

af kendelsens

i nRturfrednings-

til og ophold

og endagsoplæg

på strandare-

af både. Nævnet

forbud mod

i cirkulæreskrivelsen

enestå-

fandt,

"oplagspladser"

af 14/2 1983, på den-

var tvivlsom.

Grundejerforeningens

repræsentanterne

nogen både på området

at der maximalt

i de tre

- hvilket

foreninger

af faste bådeoplægspladser

skåne området

end nu, hvor bådene

når de bruges.

oplyste,

konstateredes

~

der p.t. ikke er
under besigtigelsen

ialt findes ca. 20 bådeejere

en etablering

kysten,

mØde på ornr~det den 25/10

og Danrrarks Naturfredningsforening.

overfredn1ngsnævnskendelse,

ne baggrund

afholdt

af repræsentanter

Skovdistrikt,

Under mØdet

41 fra

83.

by, Odden.

er forårsaget

1983 i overværelse

oplagt

q3 C

om tilladelse

administrerede

Nævnet har i sagens anledning

41' alet,

og "Hedebo"

15/5 1983 og 11/7 1983 ansøgt

blere bådeoplægspladser

•
•

19

(113) U ., 11

Fr. j . nr.

nr. 16

4/ J l

cien

Holbæk

måtte

i sæsonen

antages

og ~

i hØjere grad at

skal fragtes

dagligt

til og

-

Nævnets
er fornØden

tilladelse
1 medfØr

til et~blering

af de ~nsøgte

oplægspl~oser

§ ~6 stk.l nr.log

af naturfredningslovens

2

j fr. stk. 6 •

Repræsentanten
handlinger

med grundejerforeningerne

fælles bådelaug

med vedtægter

ejerforeningerne
forhandle

e

•e'

for skovdistriktet

og således,

samtlige

Skovd1striktet

25 m kØrsel)

godkendt

bl.a.

bådeejeres

at der årligt

som den bedste

med henblik

opkræves

sig villig

t~l for-

på dannelse

af et

af skovdistriy.tet og grund-

og med en bestyrelse,

med skovdistriktet,

des liste over

erklærede

der skal have mandat

således,

at der hvert

navne, adresser

år indsen-

og bådepladsnummer

100,- kr. pr. båd .

og grundejerforeningsrepræsentanterne

lØsning,

i hver

til at

at der etableredes

ende af arealets

indstillede

en bådeoplægsplads

kyststrækning,

(ca. 20-

der ialt er ca.

8-900,m.
Repræsentanten
kommune
vorlig

udtalte

for fredningsafdelingen

sig imod det ansøgte,

under Vestsjællands

begrundet

i

1

i~ikoen

af det fredede område.
-- --. ....- - - -- --~;... ----=:=-Repræsentanten
for Danmarks Naturfredningsforenings

•

for al-

slitage

udtalte

sig ikke imod, at der indledtes

etablering

af de to foreslåede

Under henvisning
har vedtaget

i princippet

kyststrækning.

at godkende,

Det forudsættes,

et bådelaug

høfder,

bådslidske

nævnets godkendelse
påtænkte

der godkendes

to bådoplægs-

grundejerforeninger
af skovdistriktet

virke aftales.

andre faste faciliteter

må respektere

at nævnet

i hver ende af ejendommens

at de 3 berØrte

i hvert enkelt tilfælde.

bådeoplægspladser

lovens § 54.

at der anvises

for bådelaugets

og/eller

med henblik på

skal man meddele,

fra skellene

med vedtægter,

med hvem retningslinier

forhandlinger

lokalkomite

oplægspladser.

til ovenstående

pladser hver på 20-25 m regnet

danner

amts-

Endelig

bestemmelsen

Etablering

af

pR kysten kræver
bemærkes,

at de

i naturfrednings-

..

Opmærksomheden

henledes

påp

uger fra modtagelse

af denne

skrivelse

fredningsnævnet
heder,

at nævnets

kan påklages

af de i naturfredningslovens

samt at nævnets

tilladelse

afgørelse

inden 4

til over-

§ 58 nævnte myndig-

ikke må udnyttes

fØr efter fristens

udløb.

_'
-

; :'A/1../:---Z~_
I

Bjarne

Je'nsen
Jørgen

et

•

Grundejerforeningerne

vi

dels hr. Gorm Christensen

Bregnebjergvej

12

4100 Ringsted
dels hr. Ejnar Jensen
StrandlØgvej
4500 NykØbing

•

lo, Overby
Sj •

Lyng

SKude

Fredningsnævnet for VestiJæUands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret,

SOfleveJ ... Holbæk

'H.nr. 53 43 42 11

AngAende opstilling

nnl

orientering

li
til
RUtI ~dtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

REG.NR.

O~CJ~.O~

4300 Holbæk, den

/7

19

.>F

- 6 SEP. 1989

af bænke pA matr.nr.

Overby by, Odden, beliggende

16 k, nu 16 bo og 17 h, nu 17 bn

i Trundholm kommune.

Ved brev af 6/7 1989 har Miljøministeriet, Odsherreds Statsskovdistrikt
som ejer af ovennævnte ejendomme ansøgt om nævnets tilladelse til på
ejendommene at opstille 2 bænke, bestående af 2 naturtræsstolper,
jorden, hver med en planke som sæde og uden ryglæn.

som bores i

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af Overfredningsnævnets kendelse af 20/11 1974 tinglyst den 17/1 1975 og senere om
fredning af et nærmere angivet område i Overby by, Odden sogn.
Ifølge kendeIsens § 7 kan der med Fredningsnævnets godkendelse foretages
det til områdets rekreative udnyttelse nødvendige foranstaltninger, hvorunder
opstilling af toilet, bænke m.v.
På ejendommene hviler endvidere strandbeskyttelseslinie på 100 m efter
naturfredningslovens § 46, stk.1, hvorfor nævnets tilladelse til opstillingen

I

inden for denne linie er nødvendig.
Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling
der ikke har haf~ indvendinger mod det ansøgte.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34, stk.1 og § 46, stk.1 for sit vedkommende den ansøgte opstilling 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,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Vestsjællands

amtsråd,

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 ansøgeren, Odsherreds
Skovdistrikt Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

1_øministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN

\""\

Akt. nr.

\

Y-c () af

'I

REG. HR. o. SSQC3.0S.
FntdnlnglnllVnet for VeltIJ_"endl
·.mII nordlige fIMnlnglklM1

Kopi til or1entering

QlO Holbek, den

l 0/11

18

Domlllel1lontoret, BotlweJ 4, Holbllk
tlf.nr. II 4142 11

••

Fr.J.nr.

.!!!s!ende bebyggelse p_~_~.nr.

145 B

/19

89

1~ ~ Overby by, Qdden, be_l:igg~nde

Klokkelyngvej 2~, 4500 Nykøbing ~_•..L..!..rundho~.k~un~

•

Ved brev af 14/9 1989 har landinspektør Erik Pedersen pA vegne Sonne Huse
for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse
på ovennævnte ejendom, bestAende af et sommerhus.
Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
af 25/4 1978, tinglyst 8/6 1978 og senere, hvis § 4, stk.1 bestemmer, at bebyggelse pA parceller, der grænser op til det fredede omrAde, skal godkendes af
nævnet for sA vidt angAr udseende og placering.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
deklaration 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 Ar fra tilladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan pAklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15,

•e
e

2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsrAd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pAgældende
klageberettigede.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens
jvf. naturfredningslovens § 58.

. Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, landinspektør
Erik Pedersen, Havnegade 9 4500 Nykøbing Sj.

Ketty GrUtzmeier.

"'~tr-~

~iljøministeriet

.kov-

udløb,

ogNaturstyrelsen

/:2. ~IIIl- -00

J.nr.
BN
Akt. nr.
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KOPI TIL

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige trednlngskreds

ORIENTERING

adr. Dommerkontoret, SofleveJ 4, Holbæk
tll.nr. 53 a 42 11

4300 Holbæk, den

16/7

19

91

Modtaget I
Skov- og Naturaty~8en

46 C

Fr.). nr.

1 7 JUU 1991

91

/19

Miljøministeriet
Odsherreds

Statsskovdistrikt

UJkerupvej

1

Mantzhøj

4500 Nykøbing Sj.
Angående bekæmpelse
Sjællands

af plantevækst

Odde, beliggende

på matr.nr.

17 bo og 17 bn Over by Lyng,

i Trundholm kommune.

Ved brev af 19/4 1991 (j.nr. 12J 2) har Miljøministeriet,
som ejer af ovennævnte

ejendom ansøgt om nævnets

foretage

af omfattende

en bekæmpelse

opvækst

Odsherreds Statsskovdistrikt,
tilJadelse

til på ejendommene

at

af rosa rogusa.

Nævnets

tilladelse

efter naturfredningslovens

ejendommene

omfattes

af Overfredningsnævnets

kendelse

l skal arealet,

dels som forsknings-

§

34, stk. ler

nødvendig, fordi

af 20/11 1974, tinglyst

17/1

1975 og senere.
Ifølge kendels~
område,

af åbent naturområde

og naturfredningsrådet,

stedets

således at karakteren

tilstand,

til bevaring

e

fredningsnævnet

af stedets

Bekæmpelsen
efterfølgende
Nævnet

af åbent naturområde

og naturfredningsrådet,

bevares. Ifølge § 6 kan de
foretage

de fornødne skridt

ned mekanisk og

Vestsjællands

amtskommunes

Ingen af dem har haft

mod det ansøgte.

Afgørelsen
Nævnets

af ansøgningen

tillader

herved

i medfør af naturfredningslovens

plantebekæmpelse.

a11e 3 nævnsmedlemmer.

er enstemmig.
ti11adelse bortfalder
afgørelse

af ansøgeren,

Danmarks

Naturfredningsforening.

Klagefristen

efter

naturfredningslovens

.

og NaturstYl'61sen

I ~\'14--0CO%
3>

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

Skov- og Naturstyrelsen,

er 4 uger fra den dag afgørelsen

. ;iJ jO;11inisteriet

§

kan påklages til Overfredningsnævnet,

Hørsholm,

klageberettigede

nævnet

den ansøgte

har deltaget

inden 5 år fra tilladeisens

Nævnets

Akt nr

de fornødne skridt til bevaring af

og Danmarks Naturfredningsforening.

I sagens behandling

SN

foretage

sagen for Naturfredningsrådet,

34, stk. l for sit vedkommende

~1-:ov'-

således at

at weepe med Round-Up.

I anledning

udnyttet

tilstand,

Ifølge § 6 kan de-påtaleberettigede,

sker ved først at slå Rosa rugosa-opvæksten

landskabsafdeling

§

i dets nuværende

og undervisnings-

tilstand.

har forelagt

indvendinger

bevares

bevares.

fredningsnævnet
påtaleberettigede,

J.nr

der fredes

dels som bade- og opholdsareal,

karakteren

e
e

§

Vestsjællands

Slotsrnarken
amtsråd,

15, 2970
kommunen og

er meddelt den pågældende

•

Den meddelte

tilJadelse

Kopi af dette

brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Hørsholm,

Naturfredningsrådet,

kan derfor

ikke .~dnyttes

Slotsmarken

Vestsjæl1ands amtsråd,

Al1een 15,4180

kommune og Danmarks

Naturfredningsforening,

"

udløb.

Slotsmarken

'B, 2970 Hørsholm, (j.nr.

13, 2970

137.5),

Sorø, (j.nr. 8-70-53-4-343-004-1991),

formand.

e
e
e

før klagefristens

Nørregade

2, 1165 København

Trundholm
K.

REG.NR.

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

Kop,nL

den

1~/ 11

71 B

Fr.j.nr.

Thykier

Arkitektfirma

Holbæk,

O

ø

19

ORIENTERING

adr. Dommerkontoret, SofleveJ 4, Holbæk
t11.nr. 63 a 42 11

Carsten

<4300

5S ~0

;19

91

Aps

Dorthealyst
4440 Mørkøv
Angående bebyggelse på matr.nr.

16 bx Overby by, Odden, beliggende Bakkelyvej 65,

Overby Lyng, 4583 Sjællands Odde.

Ved brev af 3/6 1991 har anpartselskabet

ansøgt om nævnets tilladelse

til en

bebyggelse på denne ejendom, bestående af et sommerhus med delv1s kælder.
Ejendommen grænser til det af staten nu ejede område, der lIgeledes er fredet ved
nedennævnte

kendelse.

Nævnets tilladelse efter naturfrednmgslovens
ejendommen
matr.nr.

omfattes

af overfrednmgsnævnets

§

34, stk. l, er nødvend1g, fordi

kendelse af 20/12 1974 om frednmg af

16 ~ og 17 .b. Overby Lyng, Sjællands Odde.

Ifølge kendelsen skal bebyggelsens udseende og placermg godkendes af nævnet for
så vidt angår ejendomme, der grænser til statens areal.
Denne bestemmelse

er gentaget

i en af nævnet godkendt deklaration

af 25/4 1978,

tmglyst 8/6 1978 og senere.
Bebyggelse skal ifølge frednmgskendelsen

ske med fntidshuse

af sædvanhg størrelse

- l etage med udnyttet tagetage.
Huset udføres med ydervægge af sort malet træ og tag af gulflammede
(okkerfarvede)

vmgetegl, der angives under træer efterhånden

at blive grågrønt

Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands amtskommunes landskabsafdehng,

I

har udtalt,

at huset

øvnge bebyggelse

l

l

proportioner

og matenaler

fra den

området.

Trundholm kommune har t11 sagen udtalt,
modsætte

ikke vil afvige væsentligt

der

sig projektets

virkehggørelse

at bygningsmyndigheden ikke skal

i medfør af de bestemmelser

som administreres

af bygnings myndigheden. Det bemærkes i den forbindelse særlIgt, at det foreslåede
niveauplan godkendes. V1dere at bygningsmyndigheden
udformning

ikke vil anse den aktuelle

med kælder under en del af huset, for at være i strid med de generelle

regler om maksimalt etageantal.
I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§

34, stk. 1 for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse

fremsendte

projekt.

Qt

,i:l",m; ,"ler";'l
'.l. 0n l"".,l.lfstYlel::" .

3>..
J.n •.
At'\

SN '~L\\

nr,

b

l.(-oc>o'8

/

med det

5
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•

I sagens behandling har deltaget
Afgørelsen

er enstemmig.

Nævnets tilladelse
udnyttet

alle 3 nævnsmedlemmer.

bortfalder

efter

inden 5 Ar fra tilladeisens

Nævnets afgørelse
Hørsholm, af ansøgeren,

naturfredningslovens

§

64a, hvis den ikke er

meddelelse.

kan pAklages t11 Overfredningsnævnet,
Skov- og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

Vestsjællands

15, 2970

amtsrAd, kommunen

Danmarks Naturfredningsforenmg.
Klagefristen

•

-e

er 4 uger fra den dag afgørelsen

er meddelt den pAgældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

Kopi af dette

brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Hørsholm, Vestsjællands

kan derfor

ikke udnyttes

før klagefristens

13, 2970

Naturfrednmgsforening,

2, 1165 København K.

Kopi er endvidere
formanden,

Slotsmarken

amtsrAd, Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-4-343-005-1991),

Trundholm kommune, Nyvej 22, 4573 Højby Sj. og Danmarks
Nørregade

udløb.

t11 orientermg

Gorm Christensen,

tilsendt

Grundejerforemngen

Chr. Wmthersvej

Klokkelyng

ved

34 B, 2800 Lyngby.
MOdtaget

r

Skov- og Natullltyrelsen

1 4 NDV~ 1991

•

og

Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

•

KOPI Til
ORIENTERING

adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk
tll.nr. 63 43 .2 11

Sonnesen Byggeindustri
A.F. Heldemannsvej

e

'19

19

91

9800 Hjørring
på matr.nr.

17 ~

Overby by, Odden, behggende

en bebyggelse

på denne ejendom, bestående

Klokkelyngvej

26,

kommune.

Ved brev af 2/7 1991 har Sonnesen Byggeindustri

ansøgt om nævnets tilladelse

af et 171 m2 stort sommerhus

til

med 36 m2

carport.
Ejendommen
nedennævnte
Nævnets
matr.nr.

grænser

tilladelse
omfattes

16 ~ og 17

der grænser

efter

b.

ovennævnte

påtaleberettiget

der hgeledes er fredet

ved

kendelse

skal godkendes
til statens

bebyggelse

af denne bestemmelse

af 20/12 1974 om fredning

Odde, hvorefter

af nævnet.

tinglystes

I kendelsen,

at

en af frednmgsnævnet

m.v. med kommunen som
bebyggelse

på parcellerne.

blev der på ejendommene

en af nævnet godkendt deklaration

af

bebyggelse på ejendomme,

areal, bestemtes

hVIS der på disse ejendomme

om ejendommenes

frednmgskendelsen

34, stk. l, er nødvendig, fordi

§

tIl siknng af en lav og hensynsfuld

TIl opfyldelse

statens

areal,

der ikke grænser

bortfaldt,

åeklaratlOn

naturfredningslovens

Over bY by, Sjællands

til statens

nævnscensuren

tmglyst

ejede område,

af Overfredningsnævnets

For de ejendomme,
tIltrååt

tIl det af staten

kendelse.

ejendommen

•

13/11

den

89 B

Fr.j.nr.

Aps

Overby Lyng, 4583 Sjællands Odde, i Trundholm

e

4300 Holbæk,

17

Angående bebyggelse

•

5S0OJ.,o5

REG.NR.

den 8/6 1978

af 25/4 1978, hvori bestemmelsen

om nævnets censur af bebyggelse

på de parceller,

I

der grænser

til

areal, blev indsat som § 4, stk. 1, 2. punkt. Nævnet blev efter deklarationens

11, stk. 2, m fme eneberettiget
I deklarationen

tagudhæng,

bestemtes

dispensation

for disse parceller •

I § 5, stk. 2, at husenes udvendige sider, herunder også

vinduer, døre m.v. skal være træ, som Imprægneres

holdes I farverne
tagmaterIaler

med farveløs eller

brun, rødbrun, gulbrun eller sort. Blanke eller reflekterende

måtte

ikke anvendes.

Der ansøges I nærværende
udvendige

til at meddele

§

vægge i mellemgråt

sag efter

ansøgerens

træ og en dertil

endelige standpunkt

svarende

grå tagfarve

principalt

om

i et materiale,

der ikke er blankt eller reflekterende.
Alternativt

søges om vægge i trykimprægneret

I den oprindelige

perlegrå
nævnet

ansøgning var farverne

og lysgrå naturfarve
i en tilsvarende

farve og tagbelægning

i sort farve.

på vægge og tag anført som henholdsvis

under henvisning

til, at sådanne farver var godkendt

i

sag om byggeri af et 123 m2 stort sommerhus på ejendommen

matr .nr. 17 bø Overby by, Odden, Klokkelyngvej

22. (nævnets

sag F 145B/89).

91

'.

•

Nævnet har forelagt
har anført,

den oprindelige

at bebyggelsen

yderbeklædnmg

i området

af trykimprægneret

ekSisterende

..

ansøgning for Vestsjællands

iøvrigt fremtræder
eller mørkmalet

De meget lyse huse syner kraftigt
vokse beplantnmg

:

i terrænet.

Amtskommune,

med sorte tagmaterialer

på stedet

og

træ.
Men formentlig

vil der med årene

op omkring de to ret store huse, så med henvisning

bebyggelse

der

til allerede

ses ikke at være grund til at afvise ansøgerens

primære ønske om lyse materialer.
Det anbefales

derfor Fredningsnævnet

at godkende placering

og udformning

som

ansøgt.
Grundejerforeningen
og som har påtaleret
gives tilladelse

Klokkelyng, som parcelejerne
efter

deklarationen,

farvevalg

mu1tgt tilgodeser

fastsatte,

netop på en god måde sikrer områdets

et naturtilpasset

at være medlem af,

har over for nævnet protesteret

111andre farver end de I deklaratIOnen

deklarationens

er pligtige

udseende af bebyggelse

mod, at der

og har anført,

at

smukke natur og bedst

ud mod det fredede

område.

Nævnet skal udtale:
Efter de hensyn af offent1tg karakter,
af censurbeføjelsen
nævnet

I

i fredningskendelsen

medfør af naturfrednmgslovens

godkende den ansøgte
vilkår, at udvendige

bebyggelse

som skal varetages

af nævnet ved udøvelsen

og den heraf følgende deklaratIOn,
§

34, stk. 1, for sit vedkommende

i overensstemmelse

vægge udføres i mellemgrå

med det fremsendte

farve og taget

fmder
at kunne
projekt

i en grå nuance,

på
der ikke

er lysere end væggenes farve.
I sagens behandhng

Afgørelsen
Nævnets
udnyttet

•

har deltaget

er enstemmig.
tilladelse

bortfalder

mden 5 år fra tilladeisens

Nævnets

alle 3 nævnsmedlemmer.

afgørelse

§

af ansøgeren,

Danmarks

Naturfredningsforening.

64a, hvis den Ikke er

meddelelse.

kan påklages tilOverfredningsnævnet,

Hørsholm,

Klagefristen

efter naturfredningslovens

Skov- og Naturstyrelsen,

er 4 uger fra den dag afgørelsen

Vestsjællands
er meddelt

Slotsmarken
amtsråd,

15, 2970
kommunen

og

den pågældende

klageberettigede.
Den meddelte

tilladelse

Kopi af dette

brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Hørsholm,

Vestsjællands

Trundholm kommune,
Nørregade

kan derfor ikke udnyttes

amtsråd,

før klagefristens

udløb.

Slotsmarken

13, 2970

Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-4-343-008-1990,

Nyvej 22, 4573 HØjby Sj., og Danmarks

Naturfredningsforening,

2, 1165 København K.
MOdtaget.
Skov- og Naturstyrefsen

1 4 NOV. 1991
formand.
\6,\\.0,\

J \"-\
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16. juni 1993
Dato:

2 • j Un i 19 9 3

Sags nr.:

F~. 19/1993

Ved skrivelse indgået den 30/3 1993 har kommunen for ejeren
Per Jakobsen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 15 m2,

til brug som redskabsrum og depot, til det eksi-

sterende fritidshus

på matr. nr. 17 ~

Overby by, Odden.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
1974 om fredning af matr. nr. 16 ~ og 16

h

kendelse af 20/11

Overby by, Sjællands Odde,

hvorefter bebyggelse på ejendomme,der grænser til statens ovennævnte areal, skal godkendes af nævnet.
For de ejendom~e,

der ikke gr~nser til statens a~ea:, bestellicesi ken-

delsen, at nævnscensuren

bortfaldt, hvis der på disse ejendomme ting-

lystes en af fredningsnævnet tiltrådt deklaration om ejendommenes
bebyggelse m.v. med kommunen som påtaleberettiget
lav og hensynsfuld

\tt

Til opfyldelse

til sikring af en

bebyggelse på parcellerne.

af denne bestemmelse blev der på ejendommene

den 8/6

1978 tinglyst en af nævnet godkendt deklaration af 25/4 1978, hvori
beste~melsen

i fredningskendelsen om nævnets censur af bebyggelse

på de parceller,

>

'"
='

!"""

~
...s:>

s:::

der grænser til statens areal, blev indsat som § 4,

--

stk. 1, 2. punkt. Nævnet blev efter deklarationens

z

I deklarationen

.......

c....
c=

&"
3

fine eneberettiget

='

11, stk. 2, in

til at meddele dispensation for disse parceller.

~

eD

- ~,
;:!,,,

eD

eD

§

bestemtes i § 5, stk.2, at husenes udvendige sider,

~

U')
(,a,)

herunder også tagudhæng, vinduer, døre m.v. skal være træ, som impræg-

::::J

~
en

neres med farveløs eller holdes i farverne brun, rødbrun, gulbrun

Z

-

-('J

eller sort. Blanke eller reflekterende tagmaterialer måtte ikke an-

..r: vendes ..
I

G

g
CO

Skomagerrækken
4700 Næstved

3

Telefon: S3 72 0662
Telefax. ) 3 72 08 63
Giro.
2 05 26 95

Fogedretten
Telefon' 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: S3 731010
kl. 9.00-12.00

Det fremgår af ansøgningen,

at tilbygningen opføres i samme

farver og materialer som det eksisterende

hus.

Nævnet har den 10/11 1989, F 145 B/1989
af det eksisterende

hus i overensstemmelse

godkendt opførelse

med det dengang fremsend-

te projekt.
Om farver er i projektet anført:
"Med hensyn til farvevalg ønskes de udvendige vægge i perlegrå og
tagbelægning

i lys grå naturfarve.

1. alternativ til dette er vægge

sort og tagbelægning i lys grå naturfarve. 2. alternativer
trykimprægneret

vægge som

og tag som sort".

Nævnets formand har den 13/4 1993 besigtiget ejendommen

og

fotos er optaget den 12/5 1993.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader o~førelse af tilbygningen
terialer

i farver og ma-

som den eksisterende bebyggelse i overensstemmelse

fremsendte

med de

tegninger med situationsplan.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jvf. naturbeskyttelseslovens

§

50, jvf.

§

66,

stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet
gade 38 B, 2100

København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-

lige myndigheder.
meddelt

(adr. Vermunds-

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen

den pågældende klageberettigede.

Hvis klagefristen

er

udløber

-

en lørdag eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, fØr klage fri sten er udløbet.
Rettidig
medmindre

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
klagemyndigehden

bestemmer andet.
/'

" ~
Etik B. Neergaard
I

/

John Hansen

J'~W~

Trundholm

kommune

Nyvej 22, 457~

HØjby

\,

\.

\.

'----\
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Civildommeren i Næstved

/

-

Dato:

15. dec.

Sags nr.:

°/ 1993

indgået den 15/11 1993 og senere har kommunen

Ved ansøgning

for ejeren Palle Rosenvard anmodet om nævnets
se af en dobbelt carport med redskabsrum

16 cg

F. 9

1993

tilladelse

til opførel-

ialt på 39 m2 på matr. nr.

Over by by, Odden.

~

Ejendommen

er omfattet

af Overfredningsnævnets

kendelse af

20/11 1974. Ifølge kendelsen skal forinden bebyggelse påbegyndes, tegninger over udseende og placering
Det fremsår af ansøgningen

forelægges

med bilag, at byggeriets

blive belagt med brune betontagsten,
ve behandlet

med

farvelØst

nævnet til godkendelse.

og at ydervæggene

tag vil

af træ vil bli-

beskyttelsesmiddel.

Nævnets afgørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte
formål meddeles

e

det, at nævnet i medfØr

te farver i overensstemmelse

Afgørelsen

38 B, 2100
digheder.
pågældende
helligdag
':ji(,rnl!H:~ten0t

§

66.

til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

ejeren og forskellige

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

klageoerettigede.

i"lis klagefristen

forlænges fristen til den følgende

Skomagerrækken
4700 Næstved

3

JdlØber en lørdag eller

hverdag.

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

myn-

er meddelt den

Klage indgives skriftl.igt til fredningsnævnet .

og J>latul'stymisen
'l\\/'1 . o o O ~

\0

§

Ø) af bl.a. ansøgeren,

Klagefristen

tegninger.

såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

5 50 jvf.

kan påklages

København

r"~~J\
. :;'l-

med de fremsendte

bortfalder

jvf. naturbeskyttelseslovens

;11

af naturbeskyttelseslovens

50, stk. 1 tillader opførelse af carport med redskabsrum med de anfør-

Tilladelsen

"

strider mod fredningens

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010
kJ. 9.00 -12.00

·IOCT..1Cr.; ..
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands

Amt

Skomagerrækken

3

4700 Næstved
Tlf. 53 72 06 62
Næstved, den 29. september 1995

Sag nr. F. 49/1995

Ved skrivelse indgået den 7/9 1995 har Vestsjællands Amtskommune,
•

Natur & Miljø for statsskovdistriktet

ansøgt om nævnets tilladelse til pleje af de

dele af det fredede område på matr. nr.e 16 bo og 17 bn Overby by, Odden.
Vestsjællands Amtskommune

har ved sagens fremsendelse bemær-

ket:
"Ejendommen ligger ca. 3,5 km sydøst for Overby, jf. vedlagte kortudsnit, og er
omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 20. november 1974 om fredning

af et område af Overby Lyng.
Ifølge kendeisens § 1 skal arealet, der fredes dels som forsknings- og undervisningsområde, dels som offentligt bade- og opholdsareal,

bevares i dets nuværen-

de tilstand, således at karakteren af åbent naturområde bevares.
Ifølge § 6 kan de påtaleberettigede

- fredningsnævnet

og naturbeskyttelsesråder

-

foretage de fornødne skridt til bevaring af stedets tilstand, herunder iværksætte
afgræsning af arealet.
Skovdistriktet foreslår at indhegne et ca. 5 ha stort areal - hovedsagelig bestående
af områder med bølget bunke, men også en del af det bagved liggende lynghedesamfund - og lade dette afgræsse med kreaturer. I forbindelse med hegningen
skes også foretaget udtynding af bevoksninger

øn-

og slåning af rosa rugosa-krat.

Hegningen udføres med låger og stenter og placeres således, at publikum stadig
kan komme uhindret til stranden og fortsat vil kunne færdes på hele arealet.
Amtet kan herefter anbefale, at der som led i den nødvendige pleje af arealerne
iværksættes afgræsning og udtynding og slåning af bevoksninger og krat som foreslået, der ikke giver anledning til bemærkninger".

Nævnets afgørelse.
Idet den ansøgte pleje findes at være i overensstemmelse

med formålet

med den tinglyste fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelses.'
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lovens § SO, stk. 1 tillader plejeforanstaltninger,

herunder hegninger som anført på

den fremsendte kortskitse.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbeskyttelseslovens

§ SO, jvf. § 66, stk. 2

Afgørelsen

kan påklages til Naturklagenævnet

(adr. Vermundsgade

38 B,

2100 København 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældend 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
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Kopi af kendelsen sendes til:
Odsherred Statsskovdistrikt,
Naturbeskyttelsesrådet,

Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj

Skov- og Naturstyrelsen,

Haraldsgade 53,2100

Trundholm kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Naturstyrelsen,

Haraldsgade 53,2100

Vestsjællands Amtskommune,
Dansk Ornitologisk

Alleen 15,4180

København
Sorø

Forening v/Arne Hastrup Larsen,

Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Odsherred Skovdistrikt
Mantzhøj, Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj

Nørregade 2, 1165 København K

ø
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

Trundholm Kommune
Nyvej 22
4573 Højby

TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

28/52001
F37/0l

Ved skrivelse af 17/5 2001 har kommunen for ejeren Torsten Mikkelsen ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygninger på 49,25 m2 til eksisterende
sommerhus på 55,75 m2 på matr. nr. 16 bu Overby by, Odden. beliggende Bakkelyvej 71.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20111 1974, hvorefter bI. a. større om- og tilbygninger skal godkendes af nævnet forinden byggeriet
påbegyndes.
Der er om farver oplyst:
"Tag af sort B7 bølgeeternit. Alt udvendigt træværk tjæres sort, bortset fra vinduer
og døre, som skal være hvide."
Kommunen har ved sagens fremsendelse oplyst, at den tinglyste strandbeskyttelseslinie løber parallelt med grundens sydskel, og at tilbygningen er beliggende ca.
20 meter nord for denne linie, hvorfor kommunen finder det ufornødent at sagen
forelægges Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, til godkendelse.

Nævnets afgørelse:
Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 20/11 1974.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed i et udbygget
sommerhusområde, skønnes det ansøgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand - i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
tillades opførelse af t.ilbygningerne, når der anvendes materialer og farver, som
angivet.
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
bI. a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
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-2til 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.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Torsten Mikkelsen, Gammel Kongevej 135·B, 1. tv., 1850 Frederiksberg C
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Nævnsmedlem Monica Falkus Pedersen, Oldhøj 20, 4500 Nykøbing Sjælland
N ævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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Odsherred kommune
Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby Sj.

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Ulrich Iversen

F 90/2012
Deres j.nr. 306-2012-52707
NST-4112-01414
Den 6. december 2013

Ved mail af 21. november 2013 har Odsherred kommune for ejerne Inge Lise og Carsten
Michelsen, sendt nævnet en ændret ansøgning om godkendelse af en tilbygning på 21 m², heraf 5
m² overdækning til deres sommerhus på matr.nr. 16cf Overby, Odden, beliggende Bakkelyvej 69,
4583 Sjællands Odde. Det fremgår af mailen og de medsendte tegninger, at husets facade skal være
sort, og at ejerne har malet alle vindskeder på det eksisterende hus sorte, for at sommerhuset skal
fremtræde mere diskret mod syd mod det fredede område og mod kysten, ligesom der er sket en
reduktion af vinduespartier i forhold til den tidligere ansøgte tilbygning.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. november 1974 om fredning af 2
matrikler på Overby lyng. I begrundelsen for fredningen anføres:
"Det omhandlede område, der rummer særdeles velformede strandvoldssystemer opbygget af rullesten, afspejler
Sjællands Oddes udviklingshistorie siden stenaldertiden. Disse strandvoldsformationer har tidligere haft en
væsentlig større udbredelse på Sjællands Odde, men er i løbet at de sidste årtier systematisk bortgravet, hvorved
man mister uerstattelige vidnesbyrd om landsdelens udviklingshistorie. ...
På og imellem strandvoldene er udviklet en ganske enestående vegetation, der dels er betinget af de
jordbundsmæssige forhold, dels af områdets beliggenhed i den nedbørsfattige Storebæltregion. ...
...
Det vil af ovenstående fremstilling fremgå, at der er tale om et i videnskabeligt henseende særdeles værdifuldt
område, helt uden sidestykke i Danmark. Da området samtidig er det eneste større område, der endnu er frit i det
iøvrigt stærkt udbyggede sommerhusområde, må det anses for værdifuldt, at det bevares som åbent rekreativt
område, en funktion der skulle kunne tilgodeses, samtidig med at terrænformerne og plante- og dyrelivet beskyttes."

Ejendommen er beliggende i det område, som i fredningen er benævnt B1. Ejendommen grænser til
område A. For område B1 gælder:
” Arealerne må udstykkes til bebyggelse med fritidshuse af sædvanlig størrelse - 1 etage med udnyttet tagetage – i
overensstemmelse med retningslinjerne i en af Overfredningsnævnet den 7. februar 1971 godkendt udstykningsplan,
hvorefter udstykkes i alt højst 22 grunde med tilsammen ca. 3,07 ha eksklusive veje.
Forinden bebyggelse påbegyndes, skal tegninger over udseende og placering forelægges fredningsnævnet til
godkendelse. Det samme gælder større om- og tilbygninger. Denne nævnscensur bortfalder dog - bortset fra
bebyggelse på de mod det fredede område A grænsende parceller - såfremt der på de øvrige parceller tinglyses en
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af fredningsnævnet tiltrådt deklaration om ejendommenes bebyggelse, benyttelse m.v. med kommunen som
påtaleberettiget, til sikring af en lav og hensynsfuld bebyggelse på parcellerne.

Odsherred Kommune har i brev af 8. maj 2013 meddelt, at kommunen ved en besigtigelse ikke
fandt Markfirben men er overbevist om, at de findes på stedet. Kommunen vurderer, at tilbygningen
sker på et så lille areal, at det ikke vil have væsentlig betydning for markfirbens raste- og
fourageringssteder, idet det omgivne areal er dækket med lyng. Arealet bærer præg af ejernes omhu,
idet græs og revling er fjernet fra matriklen i modsætning til de omliggende arealer. Kommunen har
ingen indvendinger mod en tilbygning.
Naturstyrelsen har i en udtalelse af 27. november 2013 bemærket, at ejerne har imødekommet de
forslag til forandringer af huset af den ønskede tilbygning, som nævnet har haft ved besigtelsen i
marts 2013.
Nævnets afgørelse:
Opførelse af de omhandlede tilbygning findes efter de skete ændringer, herunder at vindskeder mod
syd er blevet malet sorte, ikke at være i strid med formålet med fredningsbestemmelserne og heller
ikke med i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn.
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opførelse af de nu
omhandlede tilbygning som beskrevet i de fremsendte tegninger og med anvendelse af materialer
og farver, som angivet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Rolf Dejløw

Svend Erik Hansen

Peter Løn Sørensen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er
udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet.

Kopi sendes til
Inge Lise og Carsten Michelsen, Kongebakken 8, st. tv., 4000 Roskilde
Odsherred kommune, ejendom og Byggeri, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle, att. Flemming Andersen,
fla@odsherred.dk
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk),(odsherred@dof.dk)
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Odsherred kommune
Natur & Miljø
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

att. Henrik Mysager Knudsen, hemkn@odsherred.dk
F 14/2014
Deres j.nr. 306-2014-3477
Den 7. maj 2014

Ved mail af 6. marts 2014 har Odsherred kommune anmodet om godkendelse af opsætning af skilte
i forbindelse med formidling om Geopark Odsherred. Det drejer sig dels om A-2 skilte i størrelse 42
x 60 cm, der opsættes på skråtstillet ramme, dels om højskilte i målene 70 x 95 cm, der opsættes i
naturtræsrammer efter Naturstyrelsens skilteprogram. Skiltene ønskes opsat følgende steder:
1. På matr. nr.e 34a og 34f Bjergene, Fårevejle (lokalitet 3a og 3b - Vraget), hvor der dels på
parkeringspladsen ønskes opsat 3 nye højskilte ved siden af hinanden foran nogle rosenbuske. Alternativt kan skiltene placeres foran nogle træer ved siden af parkeringsskilt og affaldsstativ ved sti ned til stranden. Et rødmalet højskilt med information af Blå Flag og en
A-2 skiltestander ved samme sti længere nede mod stranden agtes fjernet. Der ønskes endvidere opstillet et højskilt på parkeringspladsen ved Vraget ved begyndelsen af Vejrhøjstien.
Begge ejendomme ejes af Odsherred Kommune.
2. På matr. nr. 17a Bjergene, Fårevejle (lokalitet 3d - Harebjerg), hvor et eksisterende A-2 skilt
ønskes udbygget med et beslag på modsat side. Arealet ejes af Naturstyrelsen
3. På matr. nr. 20 og 7000b Bjergene, Fårevejle (lokalitet 2a-KL og 2b-KL - ved Vindekilde
Strandvej, henholdsvis parkeringsplads ved egetræ og parkeringsplads ned mod stranden)
ønskes en læseflade tilføjet eksisterende skilte, og på den ene parkeringspladsen ned mod
stranden (lokalitet 2b) ønskes skiltet rykket mod syd, så det kommer til at stå op mod et krat.
Parkeringspladsen ved egetræ ejes af Naturstyrelsen og den anden parkeringsplads af Odsherred Kommune.
De under pkt. 1. -3 nævnte områder er alle omfattet af fredningen af del af Vejrhøjbuerne,
Bjergene og Vejrhøj. Plejemyndigheden kan med fredningsnævnets tilladelse opstille borde,
bænke og informationstavler.
4. På matr. nr. 6p Veddinge by, Fårevejle (lokalitet 6a og 9a-KL - parkeringsplads ved Disebjerg) ønskes 3 højskilte opsat ved siden af hinanden for enden af parkeringspladsen i den
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østlige ende. Arealet ejes af Naturstyrelsen, som i stedet foreslår en A-2 stander med læseflade på begge sider. Afhængig af pladsbehovet kan højskilte komme på tale, da ejeren finder placeringen ret diskret.
Arealet under pkt. 4 er omfattet af fredning fra 1965 af del af Veddinge Bakker. Formålet
med fredningen er at bevare det karakteristiske landskab. Med fredningsnævnets tilladelse
kan der etableres arealer for offentlighedens anvendelse, herunder opsættes informationsskilte.
5. På matr. nr. 4æf Ordrup by, Fårevejle (lokalitet 11-KL - ved Hyrehøj) ønskes et eksisterende
A-3 skilt udskiftet med et nyt A-2 skilt. Ejendommen ejes af Birthe Jørgensen.
6. På matr. nr. 4æs Ordrup by, Fårevejle (lokalitet 10a - en parkeringsplads ved Næsvej på Ordrup Næs) ønskes det eksisterende højskilt anvendt med en planche på bagsiden. Arealet
ejes af Odsherred Kommune.
7. På matr. nr. 8da Ordrup by, Fårevejle (lokalitet 10b - en parkeringsplads ved Lang Agre på
Ordrup Næs) ønskes opsat to nye højskilte ved siden af hinanden. Arealet ejes af Odsherred
Kommune.
De under pkt. 5. - 7. nævnte områder er alle omfattet af fredningen for Ordrup Næs. De ligger i område E, for hvilket gælder fredningens pkt. VII, som indeholder bestemmelse om
godkendelse af bygningtegninger, om hegning, om virksomhed på arealer, om forbud mod
jagt samt bestemmelse om, at der ikke på arealerne må anbringes noget, som efter naturfredningsnævnets skøn kan virke skæmmende.

8. På matr. nr. 7b Egebjerg by, Egebjerg (lokalitet 12 - parkeringspladsen ved Egebjerg Kirke)
har menighedsrådet anvist en placering i en hæk og accepteret, at der her opstilles et A-2
skilt. Ejendommen ejes af Egebjerg Menighedsråd, og arealet er omfattet af en frivillig fredning, hvis formål er at sikre indsyn til og udsyn fra kirken.
9. På matr. nr. 12an og 12ai Gudmindrup by, Højby, og 12bd Højby by, Højby samt 7000h Ellinge lyng, Højby (lokaliteterne 16a, 16b og 16 c - ved Korevlerne, henholdsvis ved Gudmindrup Strandvej, Ellinge Skovvej og Ellinge Strandvej) anvendes eksisterende højskilte.
Området ejes af Odsherred Kommune og er omfattet af fredning af 1967 af kyststrækninger
ved Sejrøbugten. Fredningens formål er at forbedre offentlighedens adgang, at pleje området
og sikre dets flora og fauna.
10. På matr. nr. 1dg Rørvig by, Rørvig (lokalitet 22a - parkeringsplads på Korshage) har ejeren,
Naturstyrelsen, accepteret opsætning af et A2-skilt gerne placeret sammen med et eksisterende A2 -skilt. Området er omfattet af en fredning fra 1950 af områder nord for Rørvig beliggende ved Dybesø, Flyndersø og på Korshage. Efter fredningen må der ikke anbringes
indretninger der virker skæmmende.
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11. På matr. nr. 4b og 4z Klint by, Højby (lokalitet 25b - kalkbrud ved Klint) udskiftes en eksisterende A2-skiltestander. Området ejes af Odsherred Kommune og er omfattet af en fredning fra 1967, hvis formål er at bevare områdets tilstand og beskytte dets geologiske og botaniske interesser.
12. På matr. nr. 16bo Overby Lyng, Odden (lokalitet 26b - ved stranden mod Sejrøbugten) ønskes placeret et A2-sklit. Området ejes af Naturstyrelsen og er omfattet af en fredning af
1974, hvis formål er at beskytte områdets geologiske og botaniske værdier. Efter fredningen
må der ikke opstilles indretninger, der virker skæmmende.
Naturstyrelsen har i sin udtalelse af 24. marts 2014 ikke haft bemærkninger til de ansøgte udskiftninger af eksisterende skilte eller opsætning af nye.
Fredningsnævnet har den 28. marts 2014 sammen med repræsentanter for Odsherred Kommune,
projekt Geopark Odsherred, Danmarks Naturfredningsnævn og Friluftsrådet besigtiget flere af de
steder, der er omfattet af kommunens ansøgning.
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsnævn og Friluftsrådet har ikke haft bemærkninger
til kommunens ansøgninger.
Fredningsnævnet har efter besigtigelserne modtaget Geopark Odsherreds designguide fra november
2013.
Nævnets afgørelse:
De ønskede udskiftninger af skilte og opsætninger af nye skilte strider ikke mod formålet for fredninger i de områder, hvor skiltene ønskes placeret. Udskiftningen er heller ikke i strid med de i Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn.
Under hensyn hertil kan nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkende den ønskede udskiftning af skilte på vilkår, at den endelige udformning af tavlerne til skiltene sker i afdæmpede farver, som skal godkendes af nævnet.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Svend Erik Hansen

Rolf Dejløv

Ejnert Sørensen

Side 3 af 6

KOPI

Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt inden
fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er
udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Kopi til:
Odsherred kommune, Natur og Miljø, (hemkn@odsherred.dk)
Projektleder Nina Lemkow, (nle@odsherred.dk)
Klokkelyng Grundejerforening
Grundejerforeningen VS 17, Overby lyng
Kårup Skov og Ordrup Næs Grundejerforening
Birthe Jørgensen, Aggerbovej 1, 3200 Helsinge
Skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen, (JPS@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, (odsherred@dn.dk)
Friluftsrådet
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i Odsherred, (odsherred@dof.dk)
Ejnert Sørensen, Strandbakken 32, Veddinge Strand, 4540 Fårevejle
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Grundejerforeningen Bakkely
v/ formand Jens Jørgensen, formand@gf-bakkely.dk
og sekretær Bo Hüttig, bo291050@gmail.com

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-042-2019
MST-511-01237
Den 17. februar 2020

I mails af 10. og 20. maj 2019 har Grundejerforeningen Bakkely v/sekretær Bo Hüttig anmodet
fredningsnævnet om at godkende, at grundejerforeningen etablerer en elektrisk pumpe i en drænbrønd på matr.nr. 16bo Overby by, Odden, som er et 14 ha stort fredet areal beliggende syd for
Bakkelyvej og Klokkelyngvej, 4583 Sjællands Odde. Arealet ejes af Naturstyrelsen.
Ansøgerne oplyser bl.a.:
På vegne af bestyrelsen i grundejerforeningen Bakkely på Overby Lyng ansøges hermed om
tilladelse til installation af elektrisk pumpe i drænbrønd på det fredede areal Overby Lyng.
Pumpen tænkes forbundet med en flyder, som aktiverer pumpen, når vandniveauet i brønden
stiger, og vandet ledes så ned over stenstranden.
Ansøgningen er begrundet i et ønske om også at kunne dræne fritidshusområdet i de perioder
specielt i vinterhalvåret, hvor drænudløbet i Sejerøbugten stener til og delvis stoppes.
På ældre målebordsblade fra før udstykningen af Grf. Bakkely (se vedhæftet fil) ses signaturen for mose i en større del af foreningsområdet, hvilket nødvendiggjorde anlæggelsen af
markdræn med tilhørende rensebrønde. Efter udstykningen har dette markdræn vist sig at være af uvurderlig værdi for grundejerne, især i forbindelse med brud på hoveddrænledningen
med omfattende oversvømmelser til følge.
Udover installationen af pumpen i drænbrønden, som er vist på vedhæftede fotos, er det også
nødvendigt at nedgrave elkabel til nærmeste del af elnettet. Kablet tænkes nedgravet langs eksisterende sti til stranden og dens forlængelse (rød linie - se kort) fra elskab markeret på kortet til brønd A11 markeret med pil - en afstand på ca. 250 m.
Pumpen forbindes med en 2 tommer slange, som føres ca. 6 m halvvejs ned over stenstranden oven på det eksisterende dræn og dækkes med sten undtaget de yderste 10 cm
Intet vil være synligt efterfølgende - altså ingen visuelle gener!
Foreningen påtager sig såvel etablerings- som driftsomkostninger.
Ansøgerne har medsendt dette kort over grundejerforeningens drænsystem:
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Og dette fotografi:
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Odsherred Kommune har i en mail af 9. juli 2019 meddelt, at kommunen ikke har bemærkninger til
det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig de vilkår, som Naturstyrelsen har stillet for sin
godkendelse af projektet.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 7. august 2019 fra Miljøstyrelsen:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til etablering af pumpe i drænbrønd på matr.nr. 16bo Overby By,
Odden.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20-111974 om fredning af Overby Lyng.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
§1 Arealet - der fredes dels som forsknings- og undervisningsområde, dels som offentligt bade- og opholdsareal, fortrinsvis på det nærmest stranden liggende areal - skal bevares i dets
nuværende tilstand, således at karakteren af åbent naturområde bevares.
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§2 Det er således ikke tilladt at opdyrke arealet, at tilplante med træer eller buske, opgrave
planter eller foretage foranstaltninger til ændring af tilstanden, herunder pløjning, gødskning,
grøftning, dræning og anvendelse af kemikalier til bekæmpelse af plante- og dyreliv, sammenhold dog nedenfor under § 6, stk. 2.
§4 Der må ikke på det fredede foretages terrænændringer, herunder ved afgravning af sand,
sten, grus eller andre råstoffer i jorden eller i undergrunden eller ved opfyldning, planering
eller lignende.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11.

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 154 (fuglebeskyttelsesområde nr.94 og
habitatområde nr. 135)
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 94:

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 135:
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De pågældende arealer ejes af Naturstyrelsen og styrelsen bør derfor også høres i sagen. Naturstyrelsen skal desuden vurdere det ansøgte i forhold til Natura 2000-området udpegningsgrundlag, og forholdet til habitatdirektivets bilag IV. Naturstyrelsen Midtsjælland forvalter
arealet og ansøgning kan sendes til msj@nst.dk
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. ...
...
Naturstyrelsen Midtsjælland har i mail af 27. august 2019 udtalt:
Ansøgning om etablering af pumpe i drænbrønd.
Naturstyrelsen Midtsjælland har tidligere besvaret henvendelsen fra grundejerforeningerne
om etablering af en pumpe i drænbrønd af hensyn til vandafledningen fra sommerhusgrundene, at man som grundejer ser positivt på projektet. Det er en forudsætning for holdningen, at
de relevante myndigheder, herunder fredningsnævnet, finder det i overensstemmelse med beskyttelseshensynene.
Det er endvidere Naturstyrelsens opfattelse, at projektet ikke vil have væsentlig påvirkning af
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, når der stilles vilkår om, at el-ledningen skal
føres i den eksisterende sti fra sommerhusområdet til stranden, samt at evt. overskydende jord
deponeres uden for det fredede område eller i det bebyggede sommerhusområde. Naturstyrelsen er ikke vidende om, at der i området findes bilag 4 arter, som kan påvirkes af projektet.
Odsherred kommune har udtalt, at projektet bør kunne udføres uden at føre til en væsentlig
påvirkning af Natura 2000 området.
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Nævnets afgørelse:
Placering af en elektrisk pumpe i en drænbrønd nær stranden på matr.nr. 16bo Overby by, Overby,
og nedgravning af et elkabel i en eksisterende sti ned til denne drænbrønd vil på nedenanførte vilkår
ikke være i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og
stk. 3 nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil kan nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation til den ansøgte etablering af en elektrisk drænpumpe på vilkår, at drænledninger og drænbrønde
i det fredede område er tætte og uden drænende virkning, at elkablet nedgraves i en eksisterende sti,
og at overskydende jord fra nedgravningen bortfjernes fra det fredede område.
I sagens behandling har deltaget suppleanten for formanden, dommer Mogens Pedersen, det af Miljøministeriet udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Odsherred Kommune udpegede medlem,
Sara Lynge Ravn.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Mogens Pedersen
Suppleant for formanden
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Att. Lone Holst Kristensen
lhk@odsherred.dk

FN-VSJ-103-2019
MST 2020-516
Den 8. april 2020

Ved mail af 19. december 2019 har Odsherred Kommune på vegne ejerne, Dorrit Holm og John Holm
anmodet fredningsnævnet om at lovliggøre, at der er opført en tilbygning til et sommerhus på matr.nr.
16bv Overby by, Odden, beliggende Bakkelyvej 52, Overby, 4582 Sjællands Odde.
Af ansøgningen fremgår bl.a.:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om bibeholdelse af opført tilbygning til sommerhus. Tilbygningen er på 6 m2, opført på nordsiden af sommerhuset i 2013.
Følgende kan oplyses:
Deklaration
Nr. 1208, tinglyst 17.01.1975. Det er en arealfredning og ejendommen ligger i delområde B1.
Overfredningsnævnets kendelse af 20. november 1974.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen; ejendommen ligger i fredningens yderkant og tilbygningen er ikke opført tættere på det fredede
areal end gæstehuset på ejendommen.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
Tilbygningen er som hele sommerhuset opført med sortmalet træbeklædning på ydervæggene.
På tilbygningens tag er oplagt lysegråt tagpap; den øvrige del af sommerhuset har sorte bølgeplader på taget. Vinduesrammer er hvide som på hele sommerhuset.
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Da den opførte tilbygning overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen
sindet at lovliggøre tilbygningen administrativt og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets
afgørelse af sagen, forinden vi træffer afgørelse.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 20. december 2019 meddelt, at foreningen ikke har indvendinger mod projektet.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 15. januar 2020 fra Miljøstyrelsen:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om en udtalelse/teknisk
bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
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Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation
til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til lovliggørelse af en opført tilbygning til eksisterende sommerhus
på ejendommen matr.nr. 16bv Overby by, Odden.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. november 1974 om fredning af matr.nr. 16 k og 17 h Overby Lyng, Sjællands Odde.
Ejendommen er beliggende i fredningens område B (udlagt til bebyggelse), og grænser til
fredningens område A.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
§ 1 Arealerne må udstykkes til bebyggelse med fritidshuse af sædvanlig størrelse - l etage
med udnyttet tagetage – i overensstemmelse med retningslinierne i en af overfredningsnævnet
den 7. februar 1974 godkendt udstykningsplan, hvorefter udstykkes i alt højst 22 grunde med
tilsammen ca. 3,07 ha eksklusive veje.
§2 Forinden bebyggelse påbegyndes, skal tegninger over udseende og placering forelægges
fredningsnævnet til godkendelse. Det samme gælder større om- og tilbygninger. Denne
nævnscensur bortfalder dog - bortset fra bebyggelse på de mod det fredede område A grænsende parceller - såfremt der på de øvrige parceller tinglyses en af fredningsnævnet tiltrådt deklaration om ejendommenes bebyggelse, benyttelse m.v. med kommunen som påtaleberettiget, til sikring af en lav og hensynsfuld bebyggelse på parcellerne.
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Af det tilsendte sagsmateriale fremgår det ikke om Odsherred Kommune har vurderet ansøgningens påvirkning af det nærtliggende natura 2000-områdes udpegningsgrundlag samt påvirkning af evt. bilag IV-arter.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
Odsherred Kommune har 29. januar 2020 supplerende udtalt:
Odsherred kommunens vurdering i forhold til tilbygningens påvirkning af det nærliggende
Natura 2000-område og bilag IV arter:
Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura
2000-område bestående af habitatområde nr. 135 ligger dog i en afstand af kun 23 meter og
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fuglebeskyttelsesområde nr. 94 ligger i en afstand af ca. 220 meter. Det er kommunens vurdering, at tilbygningen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde 135 og fuglebeskyttelsesområde nr. 94 væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Det nærliggende habitatområde H135 er kortlagt som den prioriterede naturtype klithede (2140). Kommunen vurderer at
hede-området er et velegnet levested for markfirben. Det er dog usandsynligt at en eventuel
bestand af markfirben kan blive væsentligt påvirket af en 6 m2 stor tilbygning som er placeret
umiddelbart op ad det eksisterende sommerhus.
Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse den 12. marts 2020.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet vurderer, at en mindre tilbygning til et sommerhus som det omhandlede ikke vil
være i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk.
3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, lovliggørende dispensation til den skete tilbygning.
I sagens behandling har medvirket fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem Rolf Dejløw og det af Odsherred Kommune udpegede medlem Peter Bomholt Andersen.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales
gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22, 4573 Højby Sj.
Att. Rikke Wincentz Rasmussen
riwra@odsherred.dk

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 60 23 94
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-086-2020
MST-2020-46466
Den 19. oktober 2020
Ved mail af 26. august 2020 har Odsherred Kommune på vegne af Marianne Toftekær og Bruno
Helboe sendt nævnet en ansøgning om en ændring af en eksisterende carport til et gæstehus med
integreret udhus på matr.nr. 17ch Overby By, Odden, beliggende Klokkelyngvej 13, 4583 Sjællands
Odde.
Af denne mail fremgår bl.a.:
Byggesag til høring – byggesagsnr. 260-17 CB/1
Ejendommen matr.nr. 17cb, Overby By, Odden, beliggende Klokkelyngvej 13, 4583 Sjællands Odde.
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om at ændre eksisterende carport til gæstehus med integreret udhus. Eksisterende carport er på 30 m2. Grunden er på 1500 m2 og der er registreret et eksisterende sommerhus på
93 m2 med integreret udhus på 6 m2.
…
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Odsherred kommune er opmærksom på servitut nr. 16939 tinglyst den 08.06.1978 som foreskriver følgende
”Beboelseshuse må ikke være mindre end 50 m2 bebygget areal (…)”. Odsherred kommune ønsker ikke at benytte sin påtaleret i denne sag.
Derudover vurderer Odsherred kommune at projektet ikke strider mod formålet med fredningen og at sagen ikke
nødvendiggør Fredningsnævnets besigtigelse inden en afgørelse kan træffes.
Ansøgning med relevante bilag er vedhæftet som bilag.
 Situationsplan
 Plantegning
 Facadetegninger
 Fotos af eksisterende forhold Farver og materialer på ansøgte:
 Tag: Sorte cementsten (eksisterende)
 Ydervægge: Sort træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: Hvide (eksisterende)
Farver og materialer på eksisterende sommerhus:
 Tag: Sorte cementsten
 Ydervægge: Sort træbeklædning
 Vinduer og sternbrædder: Hvide
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at tillade
byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred har i en mail af 31. august 2020 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har til det ansøgte projekt.
Fredningsnævnet har den 9. oktober 2020 modtaget en udtalelse fra Miljøstyrelsen:
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan
hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til at ændre eksisterende carport til gæstehus med integreret udhus på matr.nr. 17 cb,
Overby By, Odden, beliggende Klokkelyngvej 13, 4583 Sjællands Odde.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20-11-1974 om fredning af
Overby Lyng, samt af deklaration af 24-05-1978.
Det ansøgte et beliggende i område B2, og grænser ikke op til område A
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne for Afgørelse af 20-11-1974:
Fredningsbestemmelserne for de 2 byggeområder B1 og B2 - er sålydende:
...
§ 2. Forinden bebyggelse påbegyndes, skal tegninger over udseende og placering forelægges fredningsnævnet til godkendelse. Det samme gælder større om- og tilbygninger. Denne nævnscensur bortfalder dog - bortset fra bebyggelse på de mod det fredede område A grænsende parceller - såfremt der på de øvrige parceller
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tinglyses en af fredningsnævnet tiltrådt deklaration om ejendommenes bebyggelse, benyttelse m.v. med
kommunen som påtaleberettiget, til sikring af en lav og hensynsfuld bebyggelse på parcellerne.
Den ovennævnte deklaration er tiltrådt af Fredningsnævnet 24-05-1978.
…
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke er beliggende i et Natura 2000-område, og styrelsen vurderer at
det ansøgte ikke kan påvirke Natura 2000-områder andre steder.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. …

Nævnets afgørelse:
Ændring af en carport til et gæstehus med et integreret udhus er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod
at give dispensation.
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Under hensyn hertil meddeler nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at ændre den eksisterende carport til et gæstehus
med et integreret udhus som angivet i ansøgningen og de foran viste tegninger.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

Naturstyrelsen Midstjælland
Mantzhøj,
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.
FN-VSJ-012-2022
Den 12. marts 2022
Naturstyrelsen har ved mail af 8. februar 2022 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til
at bekæmpe rynket rose på matr.nr. 16bn og 17bn Overby By, Odden, med mekaniske metoder.
Af ansøgningen fremgår:
Forelæggelse for Fredningsnævnet
Naturstyrelsen Midtsjælland ønsker at bekæmpe den invasive art rynket rose på matr. 16bo og 17bn
Overby By, Odden med mekaniske metoder.
Da bekæmpelsen planlægges gennemført i 2 etaper, for at gøre indgrebene så skånsomme som muligt,
anmodes om en 5 årig periode til gennemførelse.
Arealet er fredet i henhold til Overfredningsnævnets afgørelse af 20. november 1974; Reg.nr. 05599.05.
Ifølge fredningsbestemmelsernes § 2 er opgravning af planter ikke tilladt, og efter § 4 må der ikke foretages terrænændringer, hvorfor sagen forelægges for Fredningsnævnet.
Da de pågældende arealer er registreret som beskyttet natur efter NBL § 3, er det også nødvendigt med
en dispensation fra kommunen. Lokalenheden forventer på baggrund af lignende sager at få dispensation
til formålet.
Baggrund:
Rynket rose breder sig langsomt men støt på det fredede areal, og udgør derved en trussel mod de botaniske værdier, som er en del af formålet med fredningen. Odsherred Kommune har i 2014 gennemført en
besigtigelse, hvor man vurderer udbredelsen af rynket rose til 10-25 % og konstaterer behov for plejeindsats (rapport vedlagt som bilag).
Græsning i kombination med manuel indsats – herunder årlige plejedage med frivillige – har haft en væsentlig effekt i den store fold. På de helt kystnære strandvolde uden for foldene har Naturstyrelsen gennem en del år gennemført 1 – 2 årlige slåninger af forekomsterne af rynket rose. Da effekten af slåninger
i bedste fald forsinker plantens fremmarch en smule, er denne pleje ophørt for 2 vækstsæsoner siden. På
baggrund af registrering medio 2021 (jf. vedlagte kortbilag) af større forekomster af rynket rose gives et
indtryk af problemets omfang.
Beskrivelse af den påtænkte indsats:
Lokalenheden ønsker at iværksætte bekæmpelse af rynket rose efter en anden metode, som der er gode
erfaringer med på andre lokaliteter. Førstegangsindgrebet består i selektiv optrækning/opgravning af forekomsterne. De efterfølgende år følges op med rivning/harvning, hvor der konstateres genvækst af rosen. Erfaringsmæssigt kræver det op til 3 års indsats, som i omfang bliver mindre for hvert år. Lokalenheden ønsker at foretage bekæmpelsen i 2 etaper, så den naturlige vegetation hurtigt kan genindvandre på
de færdigbehandlede arealer. Det enkelte år tænkes førsteindgrebet gennemført på op til 50 % af forekomsterne, hvor den enkelte behandlingsflade højst udgør 100 m2. Hvor der er særlig opmærksomheds-

krævende planter – som for eksempel nikkende kobjælde, vil indsatsen skulle gennemføres yderst forsigtigt. Her tænkes forsøgsvis behandlet nogle få m2 ad gangen.
Selv om behandlingen kan synes voldsom, vil de naturligt hjemmehørende arter hurtigt genindvandre på
de behandlede områder, som jo i forvejen ligger på et dynamisk kystnært areal. Indsatsen vil ikke medføre permanente terrænændringer, men i perioden med aktiv bekæmpelse vil det naturligvis være synligt,
at der er foretaget indgreb med maskinerne.
Arealets udpegningsgrundlag m.v.
Arealet ligger i Natura 2000 område nr. 154 ”Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Diesebjerg og Bollinge Bakke.
Arealet ligger i Habitatområde nr. 135, som har følgende udpegningsgrundlag:

Ved den seneste kortlægning er der på det fredede areal registreret naturtyperne Strandvold med flerårige
planter (1220), Grå/grøn klit (2130) i mosaik med Klithede (2140) og Surt overdrev (6230), Klithede
(2140) og Klitlavning (2190). Der er ikke registreret nogen arter på udpegningsgrundlaget på Overby
Lyng.
De helt kystnære arealer ligger endvidere i Fuglebeskyttelsesområde nr. 94, som har følgende udpegningsgrundlag:

Der er ikke registreret nogen arter på udpegningsgrundlaget på Overby Lyng.
Indgrebets påvirkning af udpegningsgrundlag m.v.
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Arealets naturtyper vil i bekæmpelsesperioden blive påvirket negativt, men kun på en meget lille del af
arealet. På lidt længere sigt vil naturtyperne blive sikret mod tilbagegang og ultimativt fuldstændig fortrængning af rynket rose.
Der er ikke registreret eller kendskab til arter på Habitatdirektivets bilag IV, men det er sandsynligt, at
der er markfirben på arealet. For at undgå at forstyrre arten i dens overvintringssteder planlægges førstegangsindgrebene at foregå i perioden 15. juli – 15. september.

Odsherred Kommune har den 8. marts 2022 udtalt:
Rynket Rose er et væsentligt problem på mange arealer med kystnaturtyper i Odsherred Kommune. For
at bevare naturarealerne er det mange steder nødvendigt at foretage bekæmpelse af denne invasive art.
Dette gælder ikke mindst på mange af arealerne omfattet af Natura 2000, hvor det simpelthen ikke kan
lade sig gøre, at opretholde eller opnå gunstig bevaringsstatus for mange af de kystnære naturtyper på
udpegningsgrundlagene for områderne uden en indsats mod Rynket Rose. Bekæmpelsen er altså en indsats, der er nødvendig for områdernes forvaltning.
Med hensyn til bilag IV arter er den eneste art, der kan findes på de steder, hvor bekæmpelsen udføres,
markfirben. Med det valgte tidsvindue er der taget størst muligt hensyn til arten. Man kan aldrig helt
undgå, at der en risiko for at enkelte individer skades eller dør under arbejdet, men uden indsats mod rosen, vil mange levesteder for markfirben blive overgroede og dermed uegnede. Så også af hensyn til
denne art er indsatsen nødvendig.
Fredningen har til formål at bevare terrænformer og naturen herunder særligt plantelivet i området. Ifølge
ansøgningen retableres terrænet efter arbejdet og som ovenfor beskrevet, er bekæmpelsen nødvendig for
at bevare plantesamfundene i området. Odsherred Kommune vurderer derfor, at projektet ikke er i strid
med fredningens formål, men tværtimod understøtter dette.
På denne baggrund anbefaler Odsherred Kommune, at Fredningsnævnet imødekommer ansøgningen fra
Naturstyrelsen.

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 15. februar 2022 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har til projektet.
Nævnets afgørelse:
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Bekæmpelsen af rynket rose med mekaniske midler medfører et midlertidigt indgreb i terrænformer og i plantelivet. Det er imidlertid væsentligt at bekæmpe den invasive plante, og Naturstyrelsen vil efter fjernelsen retablere området, så den naturlige vegetation hurtigt kan genindvandre. På denne baggrund vil indgrebet ikke være i strid med fredningens formål eller bestemmelser.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, jf. forretningsordenens § 10, stk. 5, dispensation til at bekæmpe rynket rose med
mekaniske midler som beskrevet ovenfor i ansøgningen.
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 66, stk. 2.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse
af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog
ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret,
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Odsherred Kommune
Center for Teknik og Miljø
Naturteamet
Nyvej 22
4573 Højby

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Telefon 20 60 23 94

FN-VSJ-072-2022
Den 5. november 2022
Odsherred Kommune har med mail af 18. oktober 2022 sendt nævnet en ansøgning om dispensation til at opføre et udhus på matr.nr. 17cd Overby By, Odden, beliggende Klokkelyngvej 17, 4583 Sj. Odde. Ejendommen ejes af Kasper Kistrup og Morten Kistrup.
Af kommunens brev fremgår bl.a.:
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af et udhus på 39 m2.
…
Materialer og farver
Tag: Sort tagpap
Ydervægge: Sort træbeklædning
Vinduer: Hvide trævinduer
Døre: Hvide trædøre
Udhæng mv. sort træ
Kommunens indstilling til ansøgningen:
Byggeloven/Planloven
Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke strider mod formålet med fredningen. Fredningskendelsen fastlægger bestemmelse om, at hver grund må bebygges med ét beboelseshus, én garage og ét udhus.
De mørke farver på udhuset passer til den eksisterende bebyggelse på grunden, og placeringen umiddelbart mellem garagen og beboelseshuset sørger for at bygningsmassen er samlet centralt på grunden.
Kommunen har derfor ingen anmærkninger til det ansøgte.
Vurdering af bilag IV og Natura 2000
Afstanden fra det ansøgte til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde – habitatområde SAC135
er ca. 70 meter. Dette indgår sammen med fuglebeskyttelsesområde SPA94, som ligger ca. 185 meter fra
det ansøgte, i Natura 2000 område 154 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke)
Trods den umiddelbare nærhed vurderer Odsherred Kommune, at det på grund af byggeprojektets begrænsede udstrækning kan udelukkes, at byggeriet vil kunne påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde eller udpegningsgrundlagene for SPA94 eller SAC135.
Den nærmeste registrerede forekomst af bilag IV-registrerede padder eller krybdyr er beliggende mere
end 1 kilometer mod nord. Da det pågældende projekt er beliggende et stykke fra egnede levesteder, vurderes det ikke at projektet vil kunne påvirke den økologiske funktionalitet af området som levested for
bilag IV. Træerne på grunden er forholdsvis unge og uden hulheder og vurderes derfor ikke at være egnet
som levested for flagermus, [hvorfor] der ikke er risiko at påvirke levesteder for sådanne.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at levesteder for dyrearter omfattet af
bilag IV skades af projektet, og da der ikke nær matriklen findes bestande af plantearter omfattet af
samme, kan beskadigelse eller ødelæggelse af sådanne også udelukkes.
Såfremt byggeriet i øvrigt overholder byggelovens og planlovens bestemmelser er kommunen sindet at
tillade byggeriet og vi anmoder derfor om Fredningsnævnets afgørelse af sagen forinden vi meddeler tilladelse.
…

Situationsplan
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Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 19. oktober 2022 meddelt, at foreningen ingen indvendinger har imod projektet.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. november 1974 om fredning af Overby Lyng. Ejendommen er beliggende i byggeområde B2. Af kendelsen fremgår
bl.a.:
Fredningsbestemmelserne for de 2 byggeområder - Bl og B2 - er sålydende:
…
§ 2. Forinden bebyggelse påbegyndes, skal tegninger over udseende og placering forelægges fredningsnævnet til godkendelse. Det samme gælder større om- og tilbygninger. Denne nævnscensur bortfalder
dog - bortset fra bebyggelse på de mod det fredede område A grænsende parceller - såfremt der på de
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øvrige parceller tinglyses en af fredningsnævnet tiltrådt deklaration om ejendommenes bebyggelse, benyttelse m.v. med kommunen som påtaleberettiget, til sikring af en lav og hensynsfuld bebyggelse på
parcellerne.

Ejendommen Klokkelyngvej 17 er vist med en blå prik. Fredede områder er vist med skravering.

Nævnets afgørelse:
At opføre et udhus er ikke i strid med fredningsbestemmelserne.
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en
dispensation.
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, en dispensation til at opføre et udhus på 39 m2 som beskrevet i ansøgningen.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Odsherred Kommune udpegede medlem, Finn Hallberg.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse
af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog
ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret,
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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