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REG. NR. !'T~

u n s K R J li' T
.af

OVERFREDNTNGSN,i:VNETS KEND~TJSESPROTOKOI,.

Aar 1942, den 28.JuJi blev i Overfredningsnævnets Proto-
kol indført følgende Dp,~laration

ST,8mnel og gebyrfri i Henhold til Na-
turf~edningslov af 7.Maj 1937 § 33.

lt1r
t~Matr.Nr., Ejerlav, Sogn:

Matr.Nr. l4f, 25i
R~rvig Bv og Sogn.

Anmelder:
Overfredningsn~vnet,

Torvega~e 21; ~.Sal
",.,
,I

D ~ K 1 A R A T ION •

I Samraad med Overfredning~nævnet har undertegnede fhv.
Borgmester og Dommer Fr. 7,ahlmann s,)m Ejer ~f Parcellerne Matr.Nr.
l4f og 25i Rørvig By og Sogn paalagt disse Ejendomme følgende Servitut,

~'hvis Formaal er at bevare den fra førstnævnte Parcp.l mori Dybesø venden-
de smukt bevoksede Skrænt frit beliggende mod Søen:

Paa Matr.Nr. 25i maa ikke opføres Bygninger, derunder
~ Skure, Boder og lignende. eller ops~ttes Master, Flagstænger, Reklame-

l I skilte eller andre Indretninger, der kan virke misprydende; ejhel1er
maa der henlæ~ges Aff~ld eller Materialer, li~esom Parcellen ikke maa
'ben]antes saa1edes, at den f'rieUdsigt til "Dvbesø" eller til forn~vnte
'Skrænt hindres, og selvsaaedA Træer eller Buske, som maatte opvokse naa
;~nrce]len. kan fjernes eller nedsk~res af Nnturfredning~nævnet for,
Holbæk Amtsruadskreds, f~rsaavidt de maatte hindre den n~vnte Udsigt til
en af Siderne:

.','

,

l

Oftnævnte Skrænt skal bevares i Naturtilstand. Træer og
Bllgke naa den maa ikke f.iernes eller beskæres uden Tilladelse af Natur_
fredningsnævnet, og der maa ikke foreta~es pogensomhelst Gravning eller
andet Indgreb i Skrænten. S~alænge begge fornævnte Parceller tilhører'
samme Ejer, maa den nedover Skr.~ntenanlagte Sti bevares, men iøvrigt
maa der ikke v~re Stier paa Skr~nten.

Paataleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Holbæk
Amtsraa~skredS og Danmarks Naturfredningsforening saavel i Fø»ening
som hver for sig.

Hillerød, den 17.Juni 1942
r.C. C. Zahlmann.
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Til Vitterlighed om Underskriftens
Rigtighed og Underskriverens Myndighed:

r!hr.Svendsen
Kommunaldirektør

Hi.ll0rød

Ægthed. Dateringens

Hedegaard Jensen
Ko~nunebogholder

Hillerød

Foranstaaende Deklaration, der vil være at tinglyse,
tilføres Overfredningsn~vnets Pr~tokol.

København, den 19.Juni 1942.
Overfredningsnævnet tO~

Jnført i Dagb::>genfor Nykøbing Sjæll. Købstad og Dragholm ~ .
Birk den 24/6 1942 Nr. 1185 Tinglyst. Indført i Tingbog Rørvig I Fo1.:6: ,
5~2 Skab K. Nr. 332. .~.

Efter Dokumentets Beskaffenhed og Øjemed udelades Rets~h
anmærkning om Bvrder og Pantehæftelser.

Georg Ulrich
cst.

Nvkøbing Kjøbstads samt
DraRsholm Birks Ret.

P.o.V.
Frederik V.Petersen
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Matr.nr. 15 e RØrvig by
og sogn.

Stempelfri efter naturfredningslovens
§ 83.

Anmelder:
Fretll'ling~nævnflt for ·J<:!o;~<;:~.al'J..,ds

amts nouJ:i(!(1 ~rv:;iijl\U~>l''tlU6

Sofievej 4, 4300 i IOlb[Jk
TIl. (OS) 'T~ 4" 11

Ekstrakt af skrivelse af 13/4 1977- Fr.j.nr.
54 C/1977 fra Fredningsnævnet for Vestsj.amts nordlige fredningskreds.

Med skrivelse af 25/2 1977 har De for ejeren, forlagsdirektør

Bo Bramsen, fremsendt en udstykningsplan for ejendommen matr.nr.

15 ~ RØrvig by og sogn, hvorefter ejendommen, hvis areal er på godt

2,2 ha., Ønskes frastykket 3 parceller a 4.000 m2 til bebyggelse

med sommerhuse .

Da ejendommen delvist er beliggende indenfor en afstand af 150 ro

fra DybesØ, anmoder De om, at den i naturfredningslovens § 47a oro-

handlede byggelinie omkring sØer med et overfladeareal på mere end

3 ha. nedsættes til 90-100 ro.
,.

Af planen fremgår det, at ejendommen, der er beliggende ved

Dybesø ~ellem Gl. DybesØvej og amtsplantagen, som den gr~nser op til,

er bebygget med et sommerhus ca. 80 m. fra søbredden, og at de plan-

lagte parceller vil få areal delvist indenfor en afstand af ca. 150

m. fra DybesØ, men således, at de 2 vil kunne bebygges udenfor den-

ne afstand.

..................................
Under henvisning til ovenstående skal man meddele, at nævnet

der under hensyn til den begrænsede bebyggelse i området indenfor

150 m. fra DybesØ, finder, at ejendommen fortsat er omfattet af be-

stemmelserne i naturfredningslovens § 47a, stk.l sammenholdt med '.
stk. 2, nr.4, har vedtaget at tillade, at ejendommens sydlige om-

råde bebygges på betingelse af, at bebyggelsen ikke opfØres Dybesø

nærmere end 45 m. fra ejendommens nuværende sydlige skel til matr.

nr. 15 ø og matr.nr. 15 ~ Rørvig by og sogn d.v.s. svarende til en

linie i reliniet forlængelse af skellet mellem matr.nr. l dm og l dl

Holbæk, Fr.j.nr. ~? 5{/19 ?eP'
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/

RØrvig by og sogn. Det er endvidere en betingelse, at bebyggelse,

der opføres mellem denne linie og en afstand af 150 m. fra Dybe-

sø, sker efter tegninger, der forud er godkendt af nævnet.

Hr. landinsp. Erik Pedersen' Bjarne Jensen.
Grønnehavestræde 8
4500 NykØbing Sj.

Ovenstående begæres under henvisning til naturfredningslo-

vens § 64 tinglyst på rnatr.n~. 15 ~ RØrvig by og sogn forud for

alle andre rettigheder på ejendommen og overfØres til de 3 par-

celler, når de udstykkes derfra.

Fred:, in:J~~,:1""\'~~~t CO," ...;- ,,' .....4: 1_', f!!1H~

•m~ norrt'iI;;.itJ h·,;l.lilhl!ip/{Jrt;ld;l\
,d.19/1 1979 •

1;a.-f/~/t./ (}/'f.-//..../l.A--·C -)

Bjarne Jensen.

INDFØRT \ ()AG80GEN
fOR NYKØBING SJ. RE1SKREDS
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