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Aar 1923 den 25. Juli afsagde Fredningsnævnet for Ribe Amts-
raadskreds saalydende

K e n d e l s e

Efterat Bankdirektør A. Koppel af Bsbjerg under 12/7 1923
havde rettet en Henvendelse til Fredningsnævnet for Ribe Amtsraads-
kreds om, at der rnaatte blive aabnet Adgang til at fwrdes i Klitterne
og paa Strandbredden langs Fanø Vestkyst samt til at bade fra denne
Strandbred i hele dens Længde, alene bortset fra en saudan ;3trOJlmin~;
paa begge Sider af Badehotellerne som Politimesteren eller Nævnet
af Hensyn til Sømmeligheden maatte fastsætte, og denne Anmodning var
motiveret ved, at A/S Fanø Vesterhavsbad havde anlagt Sag imod Klage-
rens Hustru, hvorunder det paastod hende kendt uberettiget til uden
A/S's Samtykke at bade, principalt fra Nordby Sogns Veststrand, i Syd
regnet fra Sognegrænsen mod Sønderho til Nordgrænsen af Bygrønningell,
subsidiært fra den Del af Stranden, der af A/S er afmærket som forbe-
holdt til Badning fra Sagsøgernes Badeindretninger, afholdt Fred-
ningsnævnet den 19/7 1923 Møde med de Interesserede paa Badestranden.
Paa A/S Fanø Vesterhavsbads Vegne mødte Overretssagfører Wolff af
København, der fre..lagde et Rids over Porstranden og oplyste, a t

Selskabet benytter den ud for Kurhotellet i lidt sydlig Retning liB-
gende Strækning paa c. 250 Beter til 1mbringelse af Badevogne, fra
hvilke der kun kan bades mod en bestemt Betaling, der erlægges til
Selskabet og har anbragt Opslagstavler med Forbud imod Badning paa
de to Strækninger syd og nord for Badevognene i en Afstand fra disse
af henholdsvis c. 1000 og 1560 Meter, samt at Selskabet ved Deklara-
tion af 13/11 1890, tinglæst 20. s.1I.havde erhvervet Eneret til Be-
nyttelse af hele Nordby Sogns Forstrand til Badning for et Tidsrum
af 100 Aar, fra 1/11 1890 at regne, i hvilket Tidsrum alene Selskabet
skal være berettiget til at anbringe, benytte, opstille eller udleje
Badevogne, Telte, Stole m.v. paa denne Forstrand. - I Henhold til
denne Eneret havde Selskabet siden 1898 inddraget hele det ovenan-
førte Stykke Forstrand under dets Erhvervsvirksomhed, hvorfor han Wl-

der Henvisning til Lov Nr. 245 af 8/5 1917 Pagr. 21 maatte paastaa
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3agen afvist, for saa vidt Gngaar SpørgslJlailletom Badning paa denne..-.
Strækning. Subsidiært nedlagde han Paastand paa Erstatnirtg for det
meget betydelige Tab, som en eventuel negrænsning i Selskabets Adgang
til at forbyde Badning fra det ovenanførte Stykke Forstrand maatte
medføre.

Under Forhandlingerne for N~vnet blev det oplyst, at der
ikke fra Selskabets eller Lodsejernes dide er lagt Hindringer i
for, at Publikum fwrdes i Klitterne eller overalt paa
Forstrand, hvor A/3 har erhvervet Eneret til Badning, og

b~ Sogns Forstrand.
Om Selskabet

der som .l!'ølgeheraf ikke Anledning til for 'riden at tage
Nævnet f

fSpørgsma
llet om Aabning af disse Arealer for Færdsel under Paakendelse.

Tilbage bliver herefter kun Spørgsmaalet om Badning
~

ved den paaberaabte Deklaration har erhve~
inogen Ret til at forbyde Badning fra Nordby Sogns Forstrand, skall

afgøres af Nævnet, men den OmstændigheJ, at Selskabet faktisk haa'
ver en saadan Ret overfor Publikum i Almindelighed, forsaavidt
den ovenanførte afmærkede Strækning, og nu som det fremgaar af
mod Klageren anlagte Søgsmaal vil gøre Forsøg paa at haandhæve
større Omfang, giver tilstrækkelig Eeføjelse for Fredningsnævnet I

at træde i Virksomhed og træffe Bestemmelse om, hvorvidt der af
til Publikum bør gøres Indskrænkning i Selskabets Raaden.

Foreløbig bemærkes, at Selskabets Paastand om, at Sag
.nrises fra Nævnet, forsaavidt angaar den afmwrkede Strækning,

tages til Følge, idet den Omstændighed, at der drives Erhvervsvi
flt:".hed paa denne Del af Forstranden alene medfører, at Spørgsmaalet om

Aabning heraf maa afg~es efter Fredningslavens almindelige Bestemmel-
ser, ligesom Nævnet forøvrigt maa være berettiget til at skønne over,
i hvilken Udstrækning Forstranden kan siges at være inddraget under
Erhvervsvirksomheden.

Det er Nævnets Opfattelse, at den fri Adgang til Badning
fra Nordby Sogns Forstrand er af saa stor Eetydning for Publikum, at
der ikke bør formenes det ,Adgang hertil, men da en fri Adgang til Bad-
ning paa det Omraade, hvor Selskabet drivet sit Erhverv, vil medføre
et betydeligt ~ndgreb i Selskabets berettigede Interesser, og det for
at fyldestgøre Publikums rimelige Krav vil være tilstrækkeligt, at
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der aabnes Adgang til fri Badning fra hele den Del af Forstranden, som
ligger udenfor det af Selskabet afmærkede Areal, finder Nævnet at burde
indskrænke sig til at aabne denne Strækning for Publikum.

Da der fra Selskabets Side kun er nedlagt Paastand paa Er-
statning, forsaavidt der sker større Indskrænkning i dets Eneret, bliVE
der ikke Tale om Tilkendelse af saadan Erstatning.

T h i e r a g t e s
Der aabnes Adgang for Publikum til fri Badning fra Nordby

Sogns Forstrand med Undtagelse af den Del af Forstranden, paa hvilken
A/S Fanø Vesterhavsbad ved Opslag har forbeholdt sig Eneretten, og som
udgør en Strækning paa ialt c. 2810 Meter, hvoraf c. 1000 Meter lig-
ger syd for den Del af Forstranden, hvor Selskabets Badeindretninger
er anbragt, og ca. 1560 Meter nord herfor.

Esmann Hans Skjøde J. Bruel
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Aar 1923 jen 16. Jkt .ber :-lfs3sd.e ()verfrednin~sn ;vnet f211gend.e

Kendelse i S';gen an6aaende \d38ng f·,r 'Æfentligheden til Badning
fra ~'rdby 3.~ns Str3nJbred, indan~et af ~Jnkdirekt0r A.Klppel.

------------'1 \)'1------ ---

Da der il~:\:e i H nh )10. til Ile turfredningsl 'ven af 3. -:3j 1917
til;\: ,r:rner Ban~dir81{:tør ~c)ppel n 'gen ::let til at indnn.l:e dca of Fred-

ningsll2vnet f,r Ribe ~mtsr82dskreds den 25.Juli 1923 af33~te
Kendelse f.-,r ,jverfre_nincsYlJ::vnet, vil 3sgen V':'3re at afvise.

Thi bestemmes;

Jelne 3aJ afvises.

Ulskriftei1s ~igtighed be~ræftes.
'Jverfrednin[;s n ,ovn.::t , Qen 16. I)kt •ber 1923.



•
KORT>

•




	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	KORT>

	Tekst3: 00114.00
	Tekst4: GUL SAG - Nordby Strand, Fanø
	Tekst5: 
	Tekst6: 
	Tekst7: 
	Tekst8: 16-10-1923
	Tekst9: 25-07-1923
	Tekst10: 


