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Fredningsnævnet har d.d. tilskrevet landinspektør
Dall-Hansen således:

" I skrivelse af 14.9.1972 har De anmodet om frednings-
e" nævnets godkendelse af en udstykning af matr. nr. 3 n,

Tulstrup by og sogn, tilhørende Ry kommune, hvorved
3,7224 ha fraskilles til afhændelse til en selvejende• institution "Castberggaard" til opførelse af et kultur-
center for døve.

ee
e

De har oplyst, at parcellen ligger indenfor skov-
og søbyggelinien.

Fredningsplanudvalget har i skrivelse af 19.3.1973
udtalt, at man intet har at indvende mod den ønskede ud-
stykning under forudsætning af, at der på matr. nr. 3 g

tinglyses en af udvalget udarbejdet fredningsdeklaration
vedrørende arealer mod Knudsø. Deklarationen er tiltrådt
af Ry kommune den 13.4.1971 og af udvalget for oprettelse
af "Castberggaard" ved udateret underskrift. Udvalget
har endvidere stillet betingelse om, at de i udvalgets
skrivelse af 19.3.1971 til Ry kommune anførte vilkår for
opførelse af et plejehjem på matr. nr. 3 g overholdes,
også med hensyn til opførelsen af "Castberggaard", så-
ledes at alle bygnings tegninger skal godkendes af fred-
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• ningsnævnet og Fredningsplanudvalget med hensyn til
udformning, materialevalg og delvis slørende beplant-
ning, tillige med at der etableres en gangsti langs
skellet mellem de to institutioner fra Tulstrup til
opholdsarealerne ved søen, og at forbindelsen opret-
holdes til badestranden ved søens østende ad den nu-
værende offentlige bivej.

Menighedsrådet for Alling og Tulstrup sogne har
ved erklæring af 27.5.1973 som nærmeste skovejer ud-
talt, at det intet har at indvende mod den fornævnte
deklaration eller mod det påtænkte byggeri.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse
af 27.2.1973 udtalt, at foreningen kan tiltræde fred-
ningsdeklarationen og med hensyn til byggpprojekterne
foreslået, at der foran bygningerne plantes trægrupper,
der visuelt vil opdele de lange bygningslinier.

Foranlediget heraf skal fredningsnævnet meddele
fornøden dispensation fra sø- og skovbyggelinien til den
ønskede udstykning på betingelse af, at fornævnte de-
klaration tinglyses på matr. nr. 3 n, Tulstrup by og
sogn, af areal 35,1385 ha, og iøvrigt på de af Frednings-
planudvalget stillede vilkår.

Det tilføjes, at den fornævnte deklaration vil blive
tinglyst på ejendommen ved nævnets foranstaltning.

Det bemærkes, at nærværende tilladelse vil kunne
indbringes for Overfredningsnævnet inden 4 uger af de i

•
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• naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder og insti-
tutioner m.v. "
hvilket herved meddeles.

A. F. Holm

-e

Fredningsregistret
Nyropsgade 22
1602 København V.
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l Nærværende deklaration, hvis tinglysning er fastsat
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som vilkår for en meddelt dispensation fra naturfrednings-
lovens skovbyggelinie (lovbekendtgørelse nr. 445 af 1.10.

1972, § 47),begæres herved tinglyst på matr. nr. 3 n,

Tulstrup by og sogn.
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