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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn(:l.vnetfor i.iariboArntsraadsJ:reJs.

Aar 1918 den 31. naj Klo 9112 mødte Fr-3dnin~sn'....;vnetpaa Borgme-
sterkontoret i Nakskov for efter ~ee~rin3 af llakskov Byraad at tage
under Behandling 8n Sag illlgaaendeFredning af et Strandareal •

.. .................................
Parterne forligtes saaledes:
Godsejer Rasmussen, Branddirektor Oster_aard 08 Direktur Al-

Christensen erkender, at der uclfor Je dem till10relldei Heh:visi-
tionen ommeldte Parceller er fri F~rdsel 0t dtrandret i Overel1ssLem-
melse med Naturfredningslovens § 21, dog s~aledes at Eadnin3 fra aaben

kun maa finde Sted ud i'or1,1atr.Hr. G9. 1'.iedlIen3yn til sidst-
Badningsret bestemmes derhos, at saafrewt Ejeren af liatr. uY.

69 skulde i v<tsentlif:..Omfang foretage Bebyggelse lilllgsStranden, vil
Ejeren paany lClmne indbringe Saijen for }'redningsn<.c;vnot0:5 erholde 13ad-

.ningsretten indskrænket eller bragt til fuldst6;;ndigOphør, idet NOl::vnet
allerede nu erkender, at der under saadanne Forhold kan blive Spørgs-
maal om 'disse Foranstaltninger. De n<.c;vnteGrundejere erkender Ret
for rJakskov KOlfil!lUnetil at have den kOr.wlunale:Gdueanstal'tb,eligl3ende
paa dens nuv",renclePlads og i det 0mfang, Jen nu ha:1.", hvorimod Udvi-
delse af Jen parallelle JfledStrandbredden ikke kan finde Ste~'uden
Grundejernes 3amtykke. Det erkendes, at R0tten Lil Lejemaalet vedrøre~
de den private Badeanstalt er lfakskov Kom[,lUneuve dlwmr.lende , og at Kom-
munen hverken selv eller ved andre vil anl~gge eller tillade Anl~g af
Badeanstalt udlor de Ejendomme, som er belig~ende mellem Møllebugten
og Rosnæsvejen.

ByraaJets Repr~sentanter forpligter sig Lil snarest at anbefale
lTakskov 13yraad, ligcGom Direktør Christensen forpligter sig til at
foreslaa og anbefale ~akskov 3kibsv~rft, at der i ~ortsættelse af den
paa Planen inJlagte projekterede nye Vej langs 3tranden anlægges en
ubefæstet Vej langs med Direktørerlle øste.cgaard o;;Alfr. Christensens
Parceller indtil og i :Porbindelse JlledRosn",svej og i Overensstemmel-

se med Havneingeniørens Udkast og under dennes K.ontroL Vejen \)li-



vel' offentlig, tilhører og vedligeholdes <.tfKomr.1Unen,men Parcelt ....er-
ne har Ret til udfor den at anbrin3e hver l Bade- og Baadebro samt
l Badehus. Parcelejerne har fra Parcellerne Adgang til Vejen;
Gramsen mellem Vejen 02, Parcellerne fastswttes idag af Uwvnet ved
Nedramning af Pæle. Parcelejerne har He2,nspliet. Vejen skal VINr8
anlagt inden 2 Aar fra Dato.

Udgifterne afholdes saaledes:
Na.1cskovKommune betaler 4000 Kr., Direktørerne Al.fr. Chr

sen og østergaard hver 1000 Yu'., Resten betales af Nakskov Skib
værft, som forestaar Udførelsen af Arbejdet.

Som et Led af forestaaende Forlig vedtog Parterne derfor
følgende Tilføjelse til ~orliget.

Den foromtalte Vej anl~gges saaledes, at den bliver 16 M
bred, regnet fra de af Håvneinseniøren i Vandet afsatte Pæle Qg
udefter. NJar Vejen er anlagt som anført, tilhører det indento
Vejens nordlige Linie liggende Areal Lodsejerne, uden at der &e

Hensyn til disse Arealer haves fri Strandret.
Sai:!.ensluttet. Mødet hævet.

V. Gandil
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