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Mtr.nr. la,lb,lc,ld,le
Søbygård, Sæby sogn.

I I

REG. N D. /.J~ S Y/y~(-',
A n m e·~ d e r lY .Jb

Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i b.t.
lov nr. 140 af 775 19371 §33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T o-----------------------------------------
godsejer M. GrUner,

la og Id nf
sogn at lade et areal af

fra amtslandevejen (landevej

Undertegnede kammerberre, hofjægermester,
erklærer sig villit til, som ejer af mtr,nr.

Sæbygård, by, Sæby
disse mtr,nr.e frede for at sikre det frie udsyn
nr. 14) ud over Tissø.

Arealet beskrives således: arealet mellem landevejen "g søen
regnet fra skæringspunktet mellem bivejen til Hallenslev og amtslandevejen

/-)d syd og resten af søbredden mod nord
Fredningen bar følgende omfang:

arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtS0delægeende beplantning;
'-l.:gesomder beller ikke på arealet må anbringes transformatorstationer, tele-

10n- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne
til bebnelse eller opbev~ring af redskaber eller lignende skø~bedsforstyrren-
de genstande. Der må i det bele ikke foretages ændringer i den nu bestående
tilst3nd, der kan virke skæmmende eller bindrende for udsigten til Tissø.

Denne overenskomst er ikke til blnder for1 at den bidtidige ~cplantnlng
på ejendommen bibeboldes, ligesom jeg forbebolder mig ret til at udnytte a-
realet på landbrugsmæssig måde (dyrkning, kreaturgræsnLng~ rørskær o.lign.)
Jeg forbeholder mig dog ret til på en del af arealet eventuelt at ~pføre
et J~IIk~ med tilhørende pumpehus og de til landbrugets drift fornødne
bygninger, som dog ikke må anvendes til beboelse.

Forinden bygningsarbejdernes påtegyndelse fnrp1igter jeg mig til at fo-
!'elægge tegninger og beliggenhedsplan til godkendelse fo·rnaturfredningsnæv-
net. ~ebyggelsen skal udformes som lav ~ebyggelse og have et sådant ydre,
at bebyg6elsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødi~t bindrer
,jsigten til eller fra søen. ~e'bJg@iiJ g m! l;:Lu; ","vendes til~ebe-e±-se ng :UP-

gQ.H-8itldeallOCJflQ9Q til iaal:l:8lJIielli elle}'EH~det fo IllIåol, tier 'V'"eti-røg, støj eller_
ilEle high ekæilhi1ei laildslmbsOl11edet.

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min forn..:.:lvnte
ejendom dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter 08 byrder henvises til ejendommens blad i
tin.sbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds.
p.t.Hallebygård ~ den 7/ 121955

M. GrUner.

Idet natlufrednlngsnævnet modtager og godkender. foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr. nr, la og Id af Sæbygård by

Sæby sogn.
Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den 4/ 4 19 56

Bærentsen.
Retskreds nr. 14, Løve Herred, den 10/4 1956.
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O. Han sen/Fr.
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