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FREDNINGSNÆVNET>



t-reonlng i Fyns amt. \7~7.o0

Lokalitet: Arealer ved østerøvej til sikring af udsigt

e\Kommune: Nyborg

Soqn :Nyborg Reg. nr.: 449-03-04
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1: 25.000

Offentlig

ca. 0,7 ha

Overenskomst 28/11-1951

Sikring af udsigt.

Indhold Et areal af ejendommen, matr. nr. 72~ af Nyborg bygrunde, der
ligger vest for østerøvej, fredes for at bevare udsigten fra
østerøvej mod Nyborg by. Grunden må herefter ikke bebygges eller
beplantes ned udsigtsødelæggende beplantning. Det bagved liggende
areai må i en dybde af 150 m ikke anvendes til kolonihaver eller
andre udsigtsødelæggende anlæg uden efter nærmere forhandling med
fredningsnævnet.
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REG. NR. ~1~j'
U d s k r i f t

af

forhandlingsprotokollen for fredninr,snævnet for SVENDBORG amt.

År 1951 d. 28. november holdt nævnet møde på 0stersvej
i Nyborg i anledning af
66/1951 begæring fra Danmarks Naturfrednings-

forening om fredning af hogle arealer
ved 0stersvej i Nyborg til sikring af

en udsigt.
rormanden, dommer Keiser-Nielsen, og det amtsvalgte med-

lem gårdejer A. Keilgaard, samt suppleanten for det kommunevalgte
medlem malermester Bondesen var mødt.

Der fremlagdes
ktEkstr9iudskrift af skrivelse af 14/7 19;51 fra Danmarks

Naturfrednin~sforcning.
For Danmarks Naturfredninr'sforening mødte formanden for

lokalkomiteen, ingeniør Holt,Nyborg, direktør Tolver Christensen og
fhv. borgmester Andersen.

For Nyborg kom~une mødte borgmester Bjerring, byrådsmed-
Iet. Åhl og skovbestyrer Jacobsen.

De mødte beså de i sagen omhandlede arealer, og der blev
indgået sålydende
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Det areal af ejendommen matr.nr. 728 a af Nyborg Købstads
Bygrunde, der ligp;er vest for 0stersvej, og som begrænses mod nord
af matr.nr. 728 :8., mod syd af matr.nr. 728y" og mod vest af' en linie
parE!l.l:elrrie'd0stersvej i en afstand af 40 meter fra dennes vestgræn-
se fredes, for at bevare udsigten fra 0stersvej mod Nyborg by.

Grunden må herefter ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigtsødelæg~ende beplantning.

Det bagved liggende areal i en dybde af 150 m m~ ikke
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anvendes til kolonihaver eller andre udsigtsødelæggende anlæg uden
efter nærmere forhandling med nævnet.

Denne overenskomst tinglyses ved nævnets foranstaltning
på ejendommen.

C.E. Bjerring. H. Bondesen. Keiser-Nielsen.
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