Afgørelser – Reg. nr.:

08129.00

Fredningen vedrører:

Rørvig-Nakke

Domme

Taksationskommissionen

Natur- og Miljøklagenævnet

Overfredningsnævnet

13-05-1963

Fredningsnævnet

24-06-1947

Forslag

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst

DISPENSATIONER >

Afgørelser - Reg. nr.: 08129.00
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning

kopi

Odsherred kommune
Ejendom og byggeri
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

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

Att. Berit Karlsen

F 31/2013
NST-4112-01908
Deres j.nr. 306-2013-48318
Den 29. oktober 2013

Ved mail af 21. maj 2013 har Odsherred kommune for ejerne, Carsten Petersen, Anne Marie
Hansen og Jørgen Kruse, anmodet om fredningsnævnets godkendelse af en ridebane opført omkring
1990 på matr.nr. 10a Rørvig By, Rørvig, beliggende Søndervangsvej 35, 4581 Rørvig.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 24. juni 1947. Deklarationen skal sikre, at matr. nr.
19a Rørvig By, Rørvig ”skal henligge i sin nuværende tilstand, det vil sige som dyrket areal”.
Deklarationen bestemmer:
”Da jeg i særlig grad ønsker denne fredning gennemført til bevarelse af den smukke udsigt, man har
fra vejen Rørvig-Nakke mod øst udover Isefjorden, skal det ikke være tilladt noget sted på arealet at
opføre bebyggelse af nogen art, ligesom det ikke er tilladt at foretage udsigtsforstyrrende
beplantning. Det er ligeledes forbudt på arealet at opstille skure, boder, master eller andre
indretninger, som kan virke misprydende. Endelig er det på arealet forbudt at foretage afgravninger
eller lign., hvorved de naturlige terrænformer ændres.”
Ejerne, der fik tinglyst skøde på ejendommen i 1992, har i en partshøring den 3. oktober 2013
oplyst, at de ønsker at beholde ridebanen, som er etableret i 1990. Ejerne oplyser, at der ikke er
foretaget terrænregulering ved anlæggelsen – blot er øverste græstørv fjernet, således at den frilagte
sandjord udgør bunden. Ridebanen er indhegnet af et 2 rk. læhegn, og der er ud mod vejen plantet et
bælte af hybenroser, som ejerne er villige til at fjerne, om det ønskes. Ridebanen er på 20 x 60
meter med en afstand til skel på 5 meter og en afstand til bygninger på 10 meter.
Nævnets afgørelse:
Etablering af den omhandlede ridebane findes henset til, at der ikke er sket en terrænregulering ikke
at være i strid med formålet med deklarationen fra 1947. Etablering af ridebanen vurderes heller
ikke at være i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte hensyn. Nævnet
kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkende den skete etablering af
ridebanen.
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Derimod må såvel bæltet med hybenroser som læhegnene anses som værende i strid med
deklarationens hovedformål om at sikre fri udsigt til Isefjorden. Nævnet kan derfor ikke godkende
beplantningen, som derfor skal fjernes.
Odsherred Kommune skal fastsætte en frist for fjernelse af beplantningen og skal påse, at
beplantningen fjernes

Rolf Dejløw
sign

Svend Erik Hansen
sign

Peter Løn Sørensen
sign
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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.
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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.
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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14.11. 2013 Kopi sendes til:

Carsten Petersen, Anne Marie Hansen, Ejler Jørgen Kruse, Søndervangsvej 35, 4581 Rørvig
Odsherred kommune, ejendom og byggeri, Rådhusvej, 75, 4540 Fårevejle
 Odsherred kommune, Berit Karlsen, bekar@odsherred.dk
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, natur@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Odsherred, odsherred@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening i Odsherred, odsherred@dof.dk
Friluftsrådet, Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup, kuca@mail.tele.dk
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge
 Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
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Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby Sj.
Att. Lone Holst Kristensen
lhk@odsherred.dk
Att. Benjamin Dyre
bendy@odsherred.dk

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

FN-VSJ-56-2019
MST-511-01221
Den 20. august 2019

Ved mail af 27. juni 2019 har Odsherred Kommune anmodet Fredningsnævnet for Vestsjælland om
at give dispensation til opførelse af et udhus på 9 m2 tilbygget en eksisterende ristebygning på Rørvig Renseanlæg på matr.nr. 19at Rørvig by, Rørvig, beliggende Søndervangsvej 13, 4581 Rørvig.
Af ansøgningen fremgår:
”…
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration jf. servitut nr. 1398 lyst 24.06.1947.
Ejendommen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvorfor det ansøgte forudsætter dispensation, fra naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. Kommunen har indsendt ansøgning til
Kystdirektoratets behandling.
Ejendommen ejes af Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning driver renseanlægget på
ejendommen.
Ifølge fredningsdeklarationen skal det for at bevare udsigten fra Rørvig-Nakke udover Isefjord ikke være tilladt på ejendommen at opføre bygninger af nogen art eller foretage udsigtsforstyrrende beplantning, ligesom det er forbudt at foretage afgravning eller lignende, hvorved
de naturlige terrænformer ændres.
Udhuset vil holde sig inden for det areal, der i dag anvendes til renseanlæg og vil ikke kunne
ses fra vejen Rørvig-Nakke.
Odsherred Kommunens Naturteam finder derfor, at udhuset ikke vil medføre landskabeligt
uheldige forhold og ikke være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med fredningens formål, der først og fremmest skal sikre udsigten fra vejen ud over Isefjord.
…”
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Af bilag til ansøgningen fremgår, at fredningsnævnet den 28. juni 1993 gav tilladelse til opførelse af
en udbygning af renseanlægget i overensstemmelse med fremsendte tegninger. Nævnets formand
havde besigtiget ejendommen og konstateret, at anlægget ligger godt forsænket, og at udbygningen
af anlægget ikke vil kunne påvirke udsigten fra vejen.
…

…

…”
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, har i mail af 4. juli 2019 meddelt, at foreningen ikke
har indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 6. august 2019 fra Miljøstyrelsen, som udtaler:
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”…
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 ansøges om tilladelse til opførelse af et udhus på 9 m2 til eksisterende ristebygning på
Rørvig Renseanlæg.
Ejendommen matr.nr. 19 at Rørvig by, Rørvig er omfattet af fredningsdeklaration jf. servitut
nr. 1398 lyst 24.6. 1947 om fredningen af Rørvig-Nakke.
Af kendelsen fremgår det bl.a., at det ikke er tilladt at opføre bebyggelse af nogen art, samt at
det er ”forbudt på arealet at opstille skure, boder, master eller andre indretninger, som kan
virke misprydende.”
På nedenstående kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med
skravering. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn
§11, stk.1 (kortet vedhæftes også som JPG-fil).

Miljøstyrelsen kan tilføje, at den pågældende matrikel ikke er omfattet af Natura 2000. Miljøstyrelsen har desuden 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.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
...”
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Nævnets afgørelse:
Opførelse af en mindre tilbygning på 9 m2 til en eksisterende bygning, der er en del af et renseanlæg beliggende i fredningens udkant, er ikke 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 nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til den ansøgte tilbygning.
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.
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