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Naboorientering vedr. ny golfbane på Sejerø 

 

På matriklerne nr. 5a, 5f og 7d, Kongstrup By, Sejerø beliggende ved Kongstrup, har 

Sejerø Golfklub ansøgt om tilladelse til at etablere en ny golfbane. Den golfbane, som de 

tidligere har benyttet, er nedlagt. Golfklubben har knapt 70 medlemmer, 10 juniorer og 

godt 250 besøgende om året. 

 

./. Som bilag vedlægges tegningsmateriale fra ansøger samt oversigtskort der viser 

arealet, hvor den nye bane ønskes anlagt. 

 

Banen etableres med slagbure og en putting green nær Kongstrup. For at forhindre, at 

golfbolde bliver slået ud over Kongstrupvej eller ind på dyrkede marker, vil der blive opsat 

net ved teestederne til hul nr. 6 og 9. På arealet er der en markvej med tinglyst vejret. 

Denne markvej vil ikke blive berørt og vil indgå i banen som en naturlig forhindring, som 

der bliver taget hensyn til i klubbens lokale regler. Banen vil blive anlagt uden 

terrænændringer og der vil blive plantet nogle områder til med majs og solsikker for at 

skabe afveksling og tilgodese dyrelivet i området. 

 

Ejendommen er beliggende i landzone, hvor ændret anvendelse af areal forudsætter en 

landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. 

 

I henhold til planlovens § 35, stk. 4, orienteres du, som nabo eller ejer af en 

naboejendom, hermed om det ansøgte. Efter denne bestemmelse kan en tilladelse først 

meddeles 2 uger efter, at kommunen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til 

naboerne, til den omhandlede ejendom. 

 

Hvis du har bemærkninger til det ansøgte, bedes du fremsende dem skriftligt til 

Kalundborg Kommune, enten via digital post eller på e-mail til dto@kalundborg.dk 

eller undertegnede, således at de er Kommunen i hænde senest fredag d. 15. maj 2015. 

 

Med venlig hilsen 

 

Miriam Thastum 

Planlægger 


