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OVERFREDNINGSN.EVN8TS KENDELS ESPROTOKOL.

Aar 1938 den 8.Juni afsagde Overfredningsn~vnet paa Grund-
lag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen 294/37 vedrørende Bebyggelse af Matr.Nr. 7i, 7g og 7p
Rørvig By og Sogn.

Den af Fredningsnevnet for Holbæk Amtsraadskreds den 13.
November 1937 afsagte Kendelse er indanket t'orOverfredningsn'Evnet
af Ejeren af de ommeldte 6jendomme, ~abrikant Ohr. Poulsen, Lokke-
mose, Rørvig, der paastaar Kendelsen ophævet under Hensyn til, at dE
i denne omhandlede Arealer ikke omfattes af den anvendte Lovbe-
stemmelse.

Kendelsen, som er afsagt i Medfør af Naturfre~nings-
lovens § 25, 6.Stk., bestemmer, a~ en projekteret, n~rmere skit-
seret Bygning med et 14 Alen højt Vandtaarn, som tænkes oprørt
paa rornævnte M~tr.Nr. 7i, ikke maa komme ti1 Udførelse i den
skitserede ~orm. I Henseende til den paaberaabte lovbestemmelse er
det anført, at EjendomTIen, paa hvilken der er opført en Villa, er
omgivet af spredt Villabebyggelse, der fortsættes helt ud til
Stranden, og som maa antages at være betinget af Kystens Nærhed,
hvorfor den omhandlede Ejendom, selvom de~ ligger i en Afstand af
ca. l ~ km fra Stranden, dog findes at maatte henregnes til saadannE
Grunde ved Landets Kyster, som omfattes af Naturfredningslovens
§ 25, 6.Stk. N~vnet finder endvidere, at den projekterede Bygning,
navnlig under Hensyn til, at den er tænkt som Led i et Pensionat SkOD
pleks, i væsentlig Grad vil forandre Bebyggelsens Karakter.

I Medfør af den ommeldte Lovbestemmelse har Nævnet derhos
bestemt, at Ombygning eller Nyopførelse af Bygninger, hvorved
Bebyggelsens Karkater væsentligt forandres, ikke uden Fredningsnæv-
nets Tilladelse maa finde Sted paa de paagældende, Fabrikant Poul-
sen tilhørende Ejendomme Matr.Nr. 7i, 7g og 7p Rørvig By og Sogn.

Overfredningsn~vnet har den 23.April 1938 besigtiget de
omhandlede Arealer og har herunder forhandlet med Ejeren af
Arealerne.

Det bemærkes, at det for Overfredningsn~vnet er oplyst, at
de oftnævnte Ejendomme er beliggende i en Afstand af mindre end
300 m fra det Holbæk Amtsraad tilhørende Plantageareal "Højsandet",
hvorhos det ved Besigtigelsen er konstateret, at en væsentlig



•

Bebyggelse indenfor denne Afstand ikke har fundet Sted.
OverfredningsnBvnet maa herefter formene, at Bebyggelse

af de omhandlede Ejendomme, uanset om disse maatte skønnes at hør-:
til saadanne Grunde ved Landets Kyster, som omhandle s i Naturfred-
ningslovens § 25, 6.Stk., dog i Medfør af samme Paragraf, 2.Stk.,
er betinget af Fredningsnævnets Tilladelse.

Da Overfredningsnævnet derhos maa give Nævnet Medhold i,
at den projekterede Bebyggelse vil virke skæmmende paa Omgivelserne
vil Kendelsen være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e s
Matr.Nr. 7i, 7g og 7p Rørvig By og Sogn maa ikke bebygges

uden FredningsnEvnets Tilladelse.
IDen af Fabrikant Chr. Poulsen projekterede Bebyggelse ~t

fornævnte Matr.Nr. 7i maa ikke udføres i den skitserede Form.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Aar 1937 den 13. November Kl. 13,30 holdt Nævnet Møde paa
den Fabrikant Poulsen tilhørende Ejendom Matr. Nr. 7i.

Samtlige Medlemmer var mødt, nemlig foruden Formanden, Amts-
raadsmedlem P. Larsen og Gaardejer Carl Olsen, Rørvig.

Der foretoges den tidligere behandlede Sag angaaende
Forbud mod en paatænkt Bebyggelse paa
Matr. Nr. 7i Rørvig By og Sogn •

. .
Idet Nævnet ikke fandt at kunne indlade sig paa Forligsfor-

handlinger under den angivne Forudsætning, og idet Fabrikant Poulsen
fastholdt sit Krav om, at Bygningen opføres som af ham projekteret og
protesterede mod at underkaste sig Fredningsnævnets Censur, blev
Sagen optaget, og der afsagdes straks saalydende

K e n d e l s e:

Efter at det gennem Sundhedskommissionen og den lokale Natur-
fredningskomite var blevet Danmarks Naturfredningsforening bekendt,
at ffabrikant Chr. Poulsen, Lokkemose, Rørvig, agtede at opføre et
Hus med et 14 Alen højt Vandtaarn paa den ham tilhørende Ejendom
Matr. Nr. 7i Rørvig By og Sogn, har Foreningen i Skrivelse af ll. Ok-
tober d.A. fremsendt et Rids af Bygningen og under Henvisning til Na-
turfredningslovens § 9 Stk. 2 jfr. l. Stk. henstillet til Nævnet at
forhindre, at den paatænkte Bebyggelse bringes til Udførelse i den
skitserede Form, idet Foreningen gør gældende, at den projekterede
Bygning,i sig selv virker betydelig ødelæggende og navnlig paa det
her omhandlede Omraade lige op ad den "landskabelige Perle" Højsan-
det •

Nævnet har holdt Møder paa Ejendommen den 16. Oktober og
13. November d.A.

Ejeren, der var til Stede paa sidstnævnte Møde, har oplyst,
at Forholdene har nødvendiggjort, at han udnytter Ejendommen forret-

ningsmæssigt, og at han derfor agter at drive et Pensionat paa denne.



Han vil foreløbig hertil benytte den paa Grunden opførte Villabyg-
ning, men det er hans Agt senere at udvide denne, og han v~l i den
Anledning nu opføre den projekterede Bygning med Vandtaarn, dels for
at etablere et Overrislingsanlæg paa dettes Top til Iltning af Drik-
kevandet, der trænger til at gennemgaa en saadan Proces, dels fordi
han agter at indlægge Vand paa Værelserne. Han omgaas endvidere med~
Planer om eventuelt at opføre en Vindmotor paa Toppen af Taamet
til Oppumpning af Vandet.

Nævnet har besigtiget de lokale Forhold og har konstateret,
at den omhandlede Ejendom ligger i meget naturskønne Omgivelser n~d
og øst for det fredede "Højsandet", hvorfra der navnlig er en meget,
smuk Udsigt over Arealet til det bagved liggende kuperede skov- o~ ..-.,. ,

) ,.
kra tbevoksede Landskab med Dybe sø og Kat tegat i Baggrunden, en Ud- ::.

'..r--~ :sigt, der ganske vil blive ødelagt, hvis Bygningen opføres som pr. ~.:
jekteret.

Nævnet er derfor enig med Naturfredningsforeningen i, at·
den paatænkte Bebyggelse ikke maa komme til Udførelse i den skitse-
rede Form, men man anser det ikke for nødvendigt, som af Foreningen
anvist, at gaa frem efter Lovens § 9, idet Nævnet skønner, at Til-
fældet falder ind under Lovens § 25 Stk. 6. Det bemærkes i saa Hen-
seende, at Ejendommen, paa hvilken der som nævnt er opført en Vil~).
er omgivet af spredt Villabebyggelse, der fortsættes helt ud til
Stranden, og som maa antages at være betinget af Kystens Nærhed, ,~,
selvom den her omhandlede Ejendom ligger i en Afstand af ca. IY2 km.
fra Stranden, findes den dog at maatte henregnes til saadanne "Grunde
ved Landets Kyster", som omfattes af den anførte Bestemmelse. Videre
finder Nævnet, at den projekterede Bygning baade isoleret set, og

. .)

navnlig naar Hensyn tages til, at den er tænkt som Led i et Pens1o-~
li!

natskompleks, i væsentlig Grad vil forandre Bebyggelsens Karakter.
Den anden Betingelse for Bestemmelsens Anvendelse er saaledes ogsas
til Stede.

Det følger heraf, at Bebyggelsen ikke kan finde Sted uden
Fredningsnævnets Tilladelse.

Nævnet har opfordret Ejeren til at optage Forhandling
angaaende Ændringer i Bygningens Udseende og Beliggenhed, men han har

ikke ønsket at indlade sig i saadan Forhandling, ligesom han har af-
slaaet et fremsat Tilbud om Bistand ira Foreningen Bedre Byggeskik.



Nævnet er saaledes afskaaret fra at træffe nogen Realitets-
afgørelse og maa indskrænke sig til at udtale, at den paatænkte Byg-
ning ikke kommer til Udførelse som projekteret, og til at statuere,
at Ombygning eller Nyopførelse af Bygninger, hvorved Beby~gelsens
Karakter væsentlig forandres, i det hele ikke maa finde Sted uden
Fredningsnævnets Tilladelse, hvilket ogsaa gælder de tilgrænsende Ma-
trikulsnumre 7g og 7p, der ogsaa ejes af Fabrikant Poulsen.

Da de~ efter det anførte ikke drejer sig om et specielt
Servitutpaalæg, men kun om Haandhævelse af en umiddelbart ved Loven
paalagt almindelig Servitut, bliver der ikke Spørgsmaal om Tilkendel-
se af nogen Erstatning.

T h i b e s t e m ID e s:
Det af l!'abrikantChr. Poulsen paatænkte Byggeforetagende

maa ikke komme til Udførelse i den skitserede Form, og der maa i det
hele paa den gam tilhørende Ejendom Matr. Nr. 7i, 7g og 7p Rørvig By
og Sogn ikke foretages Ombygning eller Nyopførelse af Bygninger, hvor·
ved Bebyggelsens Karakter væsentlig forandres, uden Fredningsnævnets
Tilladelse.

J. Sørensen P. Larsen Carl Olsen
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