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Mtr.nr.

I I j

AijY·~~·~J;.1~-- 1V~Sf
Naturfredni ngsnævnet for Halba~kAmt"

Uden stempel og gebyr i b.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.

2.9, m. fl.
Se1cbausda1 Hovedgård,
Buerup sogn.

~_~_~_p_~_~_~_q_e_Q_Y_~_~_~_~_§_~_Q_~_e_~ •
Undertegnede proprietær J.F. Smidth, Ha1lebygård,

erklærer sig villiZ til, som ejer af mtr.nr. 2..Q

Se1chaus?a1 Hovedgård by l Buerup
disse mtr.nr.e frede for at sikre det frie udsyn fra
nr, 14) ud over Tissø.

Arealet beskrives silledes: arealet mellem landevejen 'cg søen

af
sogn at lade et areal af

amtslandevejen (landevej

Frednineen har følgende omfang:
arealet må ikke r.ebygges eller beplantes med udsigts0delæggende beplantning,
ligesom der heller ikke på arealet må anbringes transformatorstationer, te~e-
fon- og telegr~fmaster og lignende eller opsættes skure; udsalgsstader, vogD3
til bebnelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skø.nhedsforstyrren-
de genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til Tissø"

Denne overenskomst er ik~e til hinder for, at den hidtidige hcplantnLng
på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder 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 0pføre
et beboelseshus.

I, , Forinden bygningsarbejdernes påtegyndelse.forpligter jeg mig til at fo-
.dlægge tegninger og beliggenhedsplan til godkendelse fo,rnaturfredningsnæv-
net. ~ebyggelsen skal udformes som lav boligbebyggelse og have et sådant ydre,
at bebygc:,elsenbedst muligt ptJ.ssertil omgivelserne og ikke unødigt hindrer

~igten til eller fra søen, Bebyggelsen må kun anvendes til beboelse og in-
gensinde anvendes til in~ustrielt eller andet formål, der ved røg, støj e11er
ilde lugt skæmmer landskabsbilledet.

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

M.h,t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tin;jbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds.

I I
I..,

l
I, I

Hall ebygård 1 den 7;12 1955
J.F. Smidth

Idet natl1rfrednLngsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr. nr, 2.9, af Se1chausdal Hovedgård by

Buerup sogn.
Naturfredningsnævnet for Ro lbæk amtsrådskreds, den ti 4 1956

Bærentsen.
rtetskreds nr. 14, .,L7~erre2' den 10/4 1956

I + Ti'-~'!v'~' [.,~C!~ -

I ,'.'~;.~_. _...'." C_.,.'~--:~_.".-
O.Ha nsen/Fr.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, SofleveJ 4, Holbæk

tH.nr. 53 43 42 11

Ktb. NR. \~ ?:> O D O '6
4300 Holbæk, den 1/11 19 91KOPI TIL

ORIENTERING

Tissø Roklub

vi Knud Sørensen
Flinterupvej 108

4480 St. Fuglede.

Fr.j.nr. 102 B
MOdtaget,

Skov- og "'atursfyrelsen

- 4 ~WV. 1991

/19 91

Angående bebyggelse på matr.nr. 13 ~ Jorløse by, Jorløse, beliggende Søvejen 14,
Jorløse, i Hvidebæk kommune.

Ved brev af 4/6 1991 (j.nr. 01.03.00GOI) har Hvidebæk kommune til Vestsjællands
Amtskommune fremsendt ansøgning fra Roklubben om t1l1adelse tll opførelse af en ca.
100 m2 stor tilbygmng til det eksisterende bådehus på roklubbens ovennævnte ejendom,
således at bådehusets samlede areal bliver 344 m2.

Vestsjællands Amtskommune har fremsendt sagen til Fredningsnævnet, hViS
tilladelse er nødvendig efter følgende to bestemmelser I naturfredningsloven:

1) § 34, stk. l, fordi ejendommen omfattes af fredningsoverenskomst af 27/3 1956,
'_"'1 • 1" ~~ • c .....

tmglyst 10/4 og 17/4 1956.

Ifølge overenskomsten frededes arealer mellem amtslandevejen ( da landevej 14) og
Tissø for at sikre udsynet over sØen og for at bevare stedets landskabelige karakter for
eftertiden. Bebyggelse med sommerhuse m.v. er forbudt. Nuværende bygninger må

bibeholdes, og ny bygningsarbejder skulle forelægges nævnet til godkendelse og have et
sådant ydre, at bebyggelsen bedst muhgt passer tll omgivelserne og ikke unødigt hmdrer

udSigten til eller fra søen.
2) § 47a, stk. l, idet tilbygnmgen opføres inden for beskyttelseslimerne på 150 m

fra Tissø og Halleby å.
Fredningsnævnet har den 17. juni 1974 i sag 35 B/1974 t111adt opførelse af det

ekSisterende bådehus.
Tilbygmngen udføres i samme materialer som det ekSisterende bådehus - facader af

mørkebrune blokhusbrædder og med bølgeeternittag, men med en hdt fladere

taghældning.
Amtskommunen har ikke haft mdvendinger mod det ansøgte og har selv den 3/7

1991 meddelt zonetilladelse til det ansøgte.

I anledning af ansøgnmgen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk. l, og § 47a, stk. 1, for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i
overensstemmelse med det fremsendte projekt på Vilkår, at der ved udførelsen af

tilbygningen bevares mest muhgt af den bestående bevoksning med træer og buske

mellem tilbygningen og søen.
1.1IljømIDlste nel

Skov- og NaturstYre1Ben
J.nr. SN ,: / 81&.--

Akt.nr. ) , '': /2 "!'I-o00 I
7-1
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I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer •
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hVIS den ikke er

udnyttet mden 5 år fra tilladeisens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredmngsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor, Ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kopi af dette brev er _sendt til Skov- og Naturstyrelsen, SJotsmarken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-1-317-005-1991),
Hvidebæk kommune, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Sj. (j.nr. 0l.03.00GOI) og Danmarks
Naturfrednmgsforenmg, Nørregade 2, 1165 København K.

formand.
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