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REG. NR. 0.7896.00

305 Dragsholm IKKE FREDNING 1414 IISV

INDHOLDSFORTEGNELSE
Deklaration af 09.06.1961 (priv) lyst 12.06.1961 om grund-

størrelse, udseende og placering af bygninger på
Afgørelse af 24.05.1996 (nævn 19/96) tilladelse til opførelse
af sommerhus på matr.nr. 32aa Veddin ge by, Fårevejle
Afgørelse af01.9~.1997 (nævn 11/97)- tilladelse til opførelse

af carport m.m. på matr.nr. 32aa Veddinge by, Fårevejle.

MATRI KE L FO RTEG N EL S E
(ajour pr. 12 / 6 19 61 )

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Matr.nr. 32b og matr.nr. 32d Veddinge by, Faarevejle sogn

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:
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Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds
Sofievej 4, 4300 Holbæk
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07896.00

Dispensationer i perioden: 24-05-1996 - 15-05-1998



FREDNINGSNÆVNET
etor Vestsjællands Amt

Skov- og Natu~sty~elsen

7d~
II

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

REb. NR~ l <61~. 00

Dato: 24. maj 1996

Reference' J. nr. :

F.19/1996EBN/JJ

Ved skrivelse indgået den 29/4 1996 har kommunen for ejeren Erik Carlsen ansøgt
om nævnets tilladelse til opførelse af et sommerhus på matr. nr. 32 aa Veddinge by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 12/6 1961, hvorefter bl.a. udseende og
placering af bygninger på parcellerne skal godkendes af nævnet.

Ifølge de fremsendte bygnings tegninger med beskrivelse er det ansøgte sommerhus på
62,8 m2• Taget bliver dækket med koralrøde beton tagsten, vægge af massive bjælker, der ud-
vendigt efterbehandles med træimprægnerings farve, mens vinduer og døre bliver malet koral-
hvide.

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

tion meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse
af sommerhuset med den ifølge den fremsendte beliggenhedsplan angivne placering med far-
ver som ovenfor og i øvrigt i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

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

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

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

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre

~em~rhe~de~bestemmer andel. q~/;7
I~I/J / 0/' Æ~/{~' f~

J:'Felone unk- I ./ Erik B. Neergd4ld ~

Kopi af kendelsen sendes til:
Erik Carlsen, Enehøjevej 192,2. th., 4900 Nakskov
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Natul'Styrelsen
J.nr. SN 1996 -/1(/k ""O q

Skomage~R1i~M.n3 'I 'r -v, {' o<:

\I
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/Bil700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(53727338)
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Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening viArne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted



FREDNINGSNÆVNET
_ for Vestsjællands Amt

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

R.EG. N it 17J~\o 00

Dato:1. april 1997

Reference:

EBN/JJ
J. nr. :

F.l1/1997

Ved skrivelse indgået den 17/2 1997 har kommunen for ejeren Erik Carls en anmodet
om nævnets tilladelse til opførelse af carport med udhus samt yderligere et udhus på matt. nr.
32 aa Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 12/6 1961, hvorefter udseende og
placering af bygninger skal godkendes af nævnet.

Af ansøgningen fremgår om farver:
"Ydervægge og andet træværk skal fremstå i farven pine som eksist. sommerhus. Taget på
carport/udhuset udføres i koralrød galv. stålplade i teglstenspræg" .

Næynets afgørelse:
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklara-

tion meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse
af bygningerne med de angivne farver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

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

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

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

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
~ ~ ~::!:.:; klagemyndigheden bestemmer andet. ~7
-:-<;:::c:' ,/'/

~;i~M9t / ~:LB~~Ja-LL~
-M- ~ JLAlAck
\.. i~ :::.
C:1-1 ~-r:n ;r Kopi af kendelsen sendes til:

~ 3. Erik Carlsen, Nordmarksvej 112,2. tv., 2770 Kastrup
, In rofI~Danmarks Naturfredning,forening, Nørregade 2, 1165 København K

Skomagerrækken 3 4700 Næstved Telefon 53 72 06 62
(53 72 73 38)
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

•
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Tolstrups Tegnestue ApS
Enghaven 13, Postboks 12
4550 Asnæs

Den 15/5 1998
F32/98

• I skrivelse fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Mil-
jø, på vegne ejeren, Bent Byø, ansøgte De om nævnets tilla-
delse til udvidelse af det eksisterende sommerhus på matr.
nr. 32 x Veddinge by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 12/6 1961
med nævnet som påtaleberettiget. Ifølge deklarationen skal
bla. bygningers udseende og placering godkendes af nævnet.

I sin afgørelse af 4/5 1998 bestemte nævnet, at påtaleretten
vedr. deklarationen må anses overgået til Dragsholm Kommune
som bygningsmyndighed for ejendommen, der er beliggende i ud-
bygget sommerhusområde.

Ejeren, Bent Byø, har efterfølgende rettet henvendelse til
nævnet med henblik på, at der nu træffes en afgørelse vedr.
byggeriet, da Dragsholm Kommune ikke umiddelbart er enig i
nævnets afgørelse.

Dette har medført,! at jeg som nævnsformand har rettet henven-
delse til Dragsholm Kommune v/Jan Larsen, der har meddelt, at
kommunen p.t. overvejer påklage af nævnets afgørelse af 4/5
1998 til Naturklagenævnet. Kommunen har ingen indsigelse mod
det nuværende projekt til udvidelse af det eksisterende som-
merhus. Derimod verserer der fortsat en sag om antallet af

Miljø.hmg;En~~mir!JSlerMmmen.
J.nr. SN 1996 - / /0 / / / y _ c c Cl ;j

1 8 MAJ 1998
Akt. nr. J I
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Tegnestuen har i telefaxskrivelse af 13/5 1998 oplyst følgen-
de om farver på byggeriet:

"Facader: Trykimprægneringsgrønne
Vindskeder og stern: Svenskrød
Tag: Rødbrun Dekra plader

Der er skjul t tagrende, og sternbrædder er inddækket med
zinkkapsel."

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til det refer~·~ede forannævnte sagsforløb findes
nævnet at burde træffe afgcrelse vedr. deklarationen, sålænge
spørgsmålet om påtaleret iL~e er endeligt afklaret.

Opførelse af det ansøgte by;geri findes ikke i strid med for-
målet med deklarationen ti~ :lyst den 12/6 1961.
Som følge af bygge~iets ka: ~kter, og ejendommens beliggenhed
midt i et udbygget sommerht30mråde, skønnes det ansøgte end-
videre at være af underord .et betydning i forhold til fred-
ningsformålet.

Under hensyn hertil, beste~~er nævnets formand alene - i med-
før af naturbeskyttelseslc-rens § 50, stk. l, jfr. forret-
ningsordenen for Frednings~ævn § 9, stk. 4 - at der tillades
udført byggeri på ejendom~=n i overensstemmelse med de til-
sendte tegninger og beskriv2lser og med farver, som foran an-
givet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
IS, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
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• 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 af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

-_.-;~:.:~
-: /'

~

-:/~
:- /'Flem' ',Jørgensen

!/j/
Kopi af kendelsen sendes til:
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
Dragsholm Kommune, Rådhuset, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle St.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø

Udskriftens rigtighed bekræi'tGs,
Dommer~~d,derJ /0~-9/

susannW~
o.ass.
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