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REG.NR: 79~V.OO
Lodsoldermandsgården, Rørvig

INDHOLDSFORTEGNELSE

Fredningsdeklaration tinglyst den 27. februar 1946 vedr. udstykning og bebyggelse

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. 27/2 1946 )

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrielnumre:

Rørvig by, Rørvig matr.nr.:
66c

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG.NR:
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Balllllnp-
Fonnular
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REG.Nk 1'l~i--00 r
I

AnmeldereDS Navn og Bopæl (Kontor):
j3turfredninGsnævnet for
Holbæk umt.

Gade og Has Nr.:
Ih.. oaadaJll IInclal

Uden .-3tempel og ,.rebyr
1 H. t. Lov flr. 140 af
1/5 1937. Kr. øre.Stempel:

i tt':;DNI: rG-:3I:lE1:LAP.A'~ I l)N.-----------------~----
U~lIlertegnede :B1ru :~~lrgrete Levy pC),~læ'_'oerherved :.1sd

bindende ~irk~ins ~or mid og senere ~jere den ~i~ tilhørende

vi6 Sy og SOGn tolGsnde ~~~laration:
(por 3jendo~: en soc Helhed ~~lJer, ~t Uastykning

og yderligere Bebyggelse 'lnder hvilkensomuelst .:'or:n- herunder
30der o. l~ ikke maa finie ~ted.

?orsaaJidt entring i eller ~ilbygning ~il den nu-
værende BebY5,gelse er nøetvendig t kan saadan lmn ;:;ker.1ed~'red-
nincsnævnets S~~tykke.

,I

Der mas paa Omraadet ej heller vlri~t rejses was~er
o. l., der ~3n virke s~æD~ende.

Jen n~v~rsn~e inddeling af ~mraadet bør i alt v~sent-
lie; bibeholdes.

:.Ied~~en3:Jn til de e.:J.k<31teumraader oe::'.1::erkesnær:Je-

R:.ek:en af 2oP:9Gltræer, der 3:':'1 idn .:led_Jl:u.etr:~erne

in..;ensinde :.1:.n

r:irek1:e ':or en ..Jeh<:md.ling,d.er ::cloU fJl"e til '_'ræernes 0delæg-
gelse eller Forringelse.

j.uen It KI.td":...., AIS, K.benbaY1l.



·'
net rundt om selve Gaarden v~rende egentlig~ Have-

...
~rcal J~al opretholdes som sa~dunt, ~og at je~ er rede til at
forhandle om llfgi'relse af et mindre ,\.reLiliJ.f den nordli:;e Del

. .,
Fa;>.~:J.le ret tillco:nl.:ler ~j e ..-en, .!:.J.t .lr:':l' E?dnin.:,;snævnet

t ar .;j. ol b-.zk,.::lt sr:J.''\..!.skred s og lJ:lnm:..\rk.s :L "'Cur::.'reclnino·sforening

iorening.
KiJbenhu'ln, elen 16• ..!'ebruar 1946

~il Vi~terlighed:
,

Navn 3~ba ~otleman IIavn .,:)reining
.3ti~ling IontoraG~istent. Jtill ing '5ekretær

:..clresae rleberbane~ade 16, S Adresse Borgm •.Jensens Alle 14,

Godkendes:
... __ l.

,\,r .. ,~.

~,2.j-~/'Y'
// \

/:i2~~Gy

Gt,]fl ,.' • _ .' • ,- -:/!25.
f)(J,71.-n<:;•••h~ " '.J&Il1~ S.
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FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

jKOV- og NatUrstyrelsen
~/

I r/f
;/ f

;~ V \.--------/
Erik B. t-Ieergaara

Hr. arkitekt m.a.a. Poul Buchholtz
Dybesøvej 3.+
-+581 Rønflg REG. NR. 11lo1· (Ja

Dato: 6. august 1996

Rererence. I ar

EBN/JJ F.40/1996

Ved ansøgning af 29/5 1996 fremsendt gennem Nykøbing-Rørvig kommune og indgå-
et den 28/6 1996 har De for ejeren Euro-Scan ApS anmodet om nævnets tilladelse til opførel-
se af et redskabshus på matr. nr. 66 c Rørvig by, Rørvig.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 27/2 1946, hvori bl.a. er
anført:
"For ejendommen som helhed gælder, at udstykning og yderligere bebyggelse under hvilken-
somhelst form - herunder boder 0.1. ikke maa finde sted.
Forsaavidt ændring i eller tilbygning til den nuværende bebyggelse er nødvendig, kan saadan
kun ske med Fredningsnævnet!: samtykke".

Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:
"Der er søgt om tilladelse til at opføre et redskabshus på 53 m2 placeret væk fra Lodsolder-
mandsgåIdens hovedbygninger mod det østlige skel tæt ved parkeringspladserne i beplant-
ningsbæltet langs Oldermandsvej. Huset udføres med træbeklædte facader i farven mørk
svenskrød og med et stråtækt pyramidetag med 45 o hældning.
Det er amtets opfattelse, at der ved redskabshusets påtænkte ydre udformning og placering er
tilstræbt en tilpasning til det eksisterende miljø.
Amtet har herefter intet at bemærke til opførelse af redskabshuset som ansøgt, der ikke anses
for at være i strid med fredningsdeklarationens tilsigtede beskyttelse af ejendommen".

I ansøgningen har De yderligere om farver oplyst, at vinduer, dør og pon tænkes malet
i en mørk vogngrøn farve.

Nævnets formand har den 3/7 1996 besigtiget ejdnommen.

Nævnets afg-ørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke tindes at stride mod formålet med den tinglyste fredning

meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l tillader opførelse af
redskabshuset med den angivne placering i de angivne farver og materialer i overensstemmel-
se med de fremsendte tegninger og beskrivelser, herunder om omgivende beplantning.

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 0) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger

AMiliø- og Energiministeriet
~i\.O\l· og NatUjstYlelsen

'·I/f"(/. .
J.nr. §~~l'T'ækker/Y-Cc (' /
Akt. nr.

4700 Næstved TdefoQ 53 72 06 62
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I

LJ, ,



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 .. ' /' _ /~~.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Nykøbing-Rørvig kommune, Vesterlyngvej 8. Postboks 29, 4500 Nykøbing Sj
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100 Ringsted


	1 DEKLARATIONER>
	2 DISPENSATIONER>



