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REG.NR.b. 7790.00. \
ORDRUP SOMMERHUSE

305 DRAGSHOLM 1414 II SV

INDHOLDSFORTEGNELSE
Deklaration af 23/4 1963 (privat), lyst 25/4 1963, om vilkår for
bebyggelse m.v. Fredningsnævn indsat som påtaleberettiget. Er fmtl.
vilkår for dispensation fra fredningsplan eller § 22.

- Afgørelse af 23/4 1992 (nævn - 4/92) - tilladelse til carport.
- Afgørelse af 18.6.92 (nævn 70/92) - tilladelse til opstilling af

gæstehus (skurvogn).
- Afgørelse af 05.11.93 (nævn 58/93) - tilladelse til tilbygning.

Deklaration af 13.04.1965 (privat) lyst 01.05.1965 vilkår for bebyggelse,
beplantn ing m.m.

- Afgørelse af 30.07.1996 (nævn 39/96) - Tilladelse til opførelse af
sommerhus på matr.nr. 10bz Ordrup by, Fårevejle.

MATRI K E L Fa RT EG N E L S E
,

(ajour pr. 25 / 4 19 63)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

10ao, 10ax, 10bb, ~, 10bo, 10bp, 10bq, 10br, 10bs, 10bt,
10bu, 10bv, 10bx, 10by, 10bz, 10bæ, 10bø, 10ea, 10cb, 10cc,
10cd, 10ce Ordrup By, Fårevejle

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se ogSå REG. NR.: 2891.02
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:..~_r _ matr. nr. locd Kårap og O

16 MAR /972
J.nr.

OLM kOMMUNE

Matro nr. 10 so meflQ
Kaarup - Ordrup blero
Faarøve 3le sogn. Anmelder: lrs. Xay Drbr.

Vimmelskaf1;e1;47, København lo
Stpl. ltr. 2,000

D:El:LAR.~TIONo

Undertegnedo landsretssagførsrne Emil Brttckner og Kay Dyhr,

V1mmelskaftet 41 li København ICo t' Bom ejere af ejendommene matro nr. ~
"-"-..,

10 ao" as. bbl'.bo, bp, bq, br, bsl' btr bulS bVe bxp 'byll bz! bæ, bø,
~a! cb, cCo ed og ce, alle af Kaarup os Ordrup byer. Faarevejle

BO~$ p4iæsger ·herved 'disBO ejendomme førS~nde' 'serv1tu'tter:: ..

lo På hver parcel må kun opføres a~ beboelsGahus p! mindst 32 m2, en

garage og e~ udhus. I øvrigt 'er grundejerne med hensyn til byggeri
m.v. unaerkaetet bestemmelserne 1 Faarevejle kommunes bygningsregle-
ment såvel som frGdn1ngGnævne~s godkendelsee

2. :tlaroelcjGms bar ~ot til at 1ndhesn~ deres grund og har fUld hegne..

pligt mod feolleaaresler, veje· og hovød.parcelleno Der må kun hegnee

med levende hesn. EGgDap11gten påhviler Ikke CJælgerne e11er kommonde

ejere af bove4parcellen.
3. Der mi 1kke pi. parcellerne findes erhvervsvirksomhed. campiug--plade,

vandreh3emø pensions't el. 1ign •• ligesom der ikke må c1~"~esnogen

nrksomhed, der ved røS" øtø3, ilde lugt el. 11e;D. kan genere de om-
boende eller forandre ete4ete ltarak'ter. E3 heller må der på parcel- I

leme være dYl"ebold.

4. Pareelejerne er p11gtige 80t VIIre medlem af fælles:'vanavrørk, der

agtes oprettet, og til at betale til dettes anles og drift på 11D1e,

med andre parce1e3e%G.
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5. Parcolejerne er pligtige at lnatræde 1 og frsmt1dlg være medlem af
srundejerforeuing9 omfattende grunde~ere~ der har købt parceller
fra L1ndeg4~~ene udst11tn1ng~ matr. nrp 10 aØ Ksarup - Ordrup byer,
Faareve31e sogn, hvilken grundejerforening eventuelt vil være at sam-
menslutte med den 1 deltlaration Ilf 11/1 196.1.,lyst do 20/1 1961 på
ma'tro zar. 10 e-am Kaarup Ordrup b,.er, Faareve3le BOp. omhandlede
grundejertorenlngo Foreningens opgave skal være at anl.Bsge og vedli-
geholde vejes vandværk, fællesarealer og i øvrigt at vare~age torbold
der mitte verrG af fælles intereBse for medlemmerne. Pligten t11 at vm,1

medlem af vandværk og grunde3erforening påhviler ikke sælgerne eller I

kommende ejere af hovedpnroellene beller ikke hvis solgte paroeller
tages tilbage af d18S60 Når grunde~ertorenlngen er et1ftete vll der •
sælgerne eller kotlul1endeejere af hovedparoellen være at udstede skøde

~il grunde3ertorenlngen pi de under denne hørende v e3arealer.
6. Indtil eamtllg8 ovennsvnte paroeller er solgtt skal doS e3eren a~

hovedparc.llen& uanset bestemmelsen 1 punk~ ,J kunne indrømme ret til
på de enkelte parceller at dr1"e erhven'svlrksombedll der t3ener til
bøboernee forsyning med madvarer" mslk~ øl, 183 tU1"1øtartlkler" bade...
udet7r OS lignendeCl

PAtaleberettiget er fornævn~e srunde3erforen1ng, når den er
st1tteto og indtil da hver g~~de3er.

Bærværende deklaration vil være at l7se pl matr. nro 10 aop I

bb. bo, bPe bq, br. bs& bt. bus bvs bx, by. bz, bæ, bB, ca, cb, cc, ed (
ca. alle af lCaarup og Ordrup byer, Paarevejl':;'sogno Med heDB1ll 1;U hætt.

eer, 8ervitutter og hartkorn henvises til ejendommenes blad 1 tingbogen.
lCØBENHAVlit den 23t1aprl1 1963. -It.,. Dybro Emil Br1'1cmer.

Indført 1 dagbogen for NykøbingSjrøllo løbstad og DraSebolm Birk,

den 25Øapr11 196'. Tinglyst.
It. IJm1ss1ng.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret. Sollevej 4, Holbæk
tlf. nr.y .3.211

b

KOPI TIL
ORIENTERING 4300 Holbæk, den 23/4 19 92

Fr.j. nr. 4 B /19 92

Dragsholm kommune
Rådhuset
4540 Fårevejle.

Angående bebyggelse på matr.nr. 10 cd Ordrup by, Fårevejle, belIggende Spurvevænget
3, Dragsholm kommune.

Ved brev af 15/1 1992 (j.nr. 9-10cd) har Dragsholm kommune forelagt nævnet sag
om opførelse af en 3x9 m stor carport med udhus på denne ejendom.

Nævnets tIlladelse efter naturfrednmgslovens § 34, stk. 1, er nødvendig, fordi
ejendommen omfattes af deklaration af 23/4 1963, tmglyst den 25/4 1963, hvoreher
bebyggelse skal godkendes af nævnet.

Byggenet opføres i trykimprægneret træ med tag af klare plader.
1 anlednmg af ansøgnmgen tillader nævnet herved i medfør af naturfrednmgslovens

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

I sagens behandlmg har deltaget aHe 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfrednmgslovens § 64a, hViS €len ikke er
udnyttet mden 5 år fra tIlladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tIl Overfrednmgsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfrednmgsforenmg.

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefnstens udløb.
Kopi af dette brev er sendt tIl Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

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

Ejendommens ejer er ikke herfra underrettet om afgørelsen.

/
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Ktb. NK. 7790 .00
Fredningsnævnet for Vestsjællands

amts nOrdlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Sofievel 4, Holbæk

tlf. nr. 03 43 42 11

KOPI TIL
ORIENTERING 18/6 19 924300 Holbæk. den

Helle Jensen
Spurvevænget 9, Ordrup,
4540 Fårevejle.

Fr. j. nr. 70 B /19 92

Angående bebyggelse på matr.nr. 10 ca Ordrup by, Fårevejle, behggende Spurvevænget
9, Ordrup, 4540 Fårevejle. Dragsholm kommune.

Ved brev af 11/5 1992 (byggesagsnr. 9-10ca) har Dragsholm kommune t11
Frednmgsnævnet fremsendt ansøgmng om uHadelse t11en bebyggelse på denne ejendom,
bestående af et gæstehus 1 form af en opstIHet skurvogn med sorte udvendIge vægge og
sort tag som det eksIsterende hus på ejendommen.

Nævnets tlHadelse efter naturfrednmgslovens § 34, stk. l, er nødvendIg, fordI
ejendommen omfattes af deklaratIon af 23/4 1963,tmglyst 25/4 1963, hvorefter byggen
skal godkendes af nævnet.

Ifølge deklaratlonen må der på hver parcel kun opføres et beboelseshus på mmdst
32 m2, en garage og et udhus.

I anlednmg af ansøgnmgen t111ader nævnet herved 1 medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk. l for SIt vedkommende den ansøgte bebyggelse 1 overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

I sagens behandlmg har deltaget aHe 3 nævnsmedlemmer .

Afgørelsen er enstemmIg.
Nævnets tlHadelse bortfalder efter naturfredmngslovens § 64a, hVISden Ikke er

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

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

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

Den meddelte t111adelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kop1 af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, VestsjæHands amtsråd, AHeen 15, 4180 Sorø, Dragsholm kommune, Rådhuset,
4540 Fårevejle, og Danmarks Naturfrednmgsforenmg, Nørregade 2, 1165 København K.

formand.

)jl.,



:;:'KOV- og

CJO .OC
FREDNINGSNÆVNET

"OR VESTSJÆLlANDS APKr ,.
Civildommeren i Næstved Neergaarr

Dato: 5. nov. 1993

Sags nr.: F. 58/1993
Modtaget'

Skov- og Naturstyrelsen

- 8 tJOV. 1993

Ved ansøgning indgået den 18/9 1993 har kommunen for ejeren
Herluf Bengtson anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en til-
bygning til sommerhuset på matr. nr. 10 E! Ordrup by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklarationer tinglyst henholdsvis
d. 25/4 1963 og d. 1/5 1965, hvorefter byggeri kræver godkendelse af
nævnet.

I skrivelse af 1/10 1993 har kommunen oplyst følgende om far-
ver for det ansøgte byggeri:
Facader/stern: sort ibenholt
Tag rød - brunt
Vinduer/døre pine.
Nævnets afgørelse.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-
gens formål, meddeles det i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, at tilbygningen tillades opført i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger i de angivne farver.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade.....

-: 38 B, 2100
~
(,}
O-- pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller

tahelligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myn-
digheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den

I
Skomagerrækken 3
4700 Næstved

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

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kJ. 9.00-12.00



Skov- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

REG. NR. 1t~O, (JO.

Dato: 30. juli 1996

Reference'

EBN/JJ
J. nr ..

F.39/1996

Ved skrivelse indgået den 27/6 1996 har kommunen for ejeren Ove Hansen ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på matr. nr. 10 bz Ordrup by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration af 25/4 1963 samt deklaration tinglyst den
1/5 1965. hvorefter byggeri kræver nævnets godkendelse.

I ansøgningen er om farver anført:
Ydervægge: Træbeklædning der males svensk rød
Tagdækning: Sort-blå eternitbølgeplader
Vinduer, døre m.v. males grå

Næynets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med de tinglyste deklaratio-

ner meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l tillader opførelse
af sommerhuset med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og
beskrivelser.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B. 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

alk. ft: - '( f/k/,~~-«lone Munk~ /~{~~e~d~
Kopi af kendelsen sendes til: ~
Ove Hansen, Rødtjørnen 74, 2791 Dragør
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

~~~~-L\
Annette Dahlerup

MIlJø- og EnergiminiRteriet
Skomagerræ~Y- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 1996 - \ '2.\\ ('I ,o, C"'r "
Akt. nr.

4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(53727338)
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