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Aar 1935 den l7.April afsagde Overfredningsnæwnet
pea Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering f~lgende

K e n d e l s e
i sagen Nr. 201/34 om Fredning ef Metr.Nr23 ~ af Svanninge By og
Sogn.

Den af Naturfredningsnævnet for svendborg Amtsrsads-
kreds den 31.0ktober 19B4 afsagte Kendelse er forelagt Overfred-
ningsnævnet i Medfø.r af Naturfredningslovens ~ l6,hvorhos sagen
er indanket af Ejendommens Ej~r, Restauratør Jens Andersen, der
princlpaltJ her psestaaet Kendelsen ophævet og Erstatning for For-
sinkelsen af Arbejdet, subsidiært Erstatningen for Forbudet forhøjet.

Over fredningsnævnet har den 6.Aprll 1935 besigtiget
Ejendommen og forhandlet med Ejeren, der under Forudsætning af
Kendeisens Oph~else har tilbudt !i opføre det i Sagen omhandle-
de Taarn i Overensstemmelse med de fremlagte Tegninger fra Arki-
tekt Vett-Lsrsen, ~ rette sig efter Naturfredningsn~nets Anvis-
ning med Hensyn til Farven ef de Eternitplader, der skal anvendes
til Taarnets Beklædning, og !l nedsætte sit Krav pas Erstatning
for Arbejdets Forsinkelse til 500 Kr.

Da Overfredningsn~net efter Forholdene paa Stedet
ikke finder aldeles tilstrækkelig Føje til at opretholde det i

Kendelsen indeholdte Forbud imod Bebyggelse, naar Ejeren opfylder
de ovennævnte af ham givne Tilsagn med Hensyn til Taarnet.s Opføroel-
se, vil Kendelsen være at oph~e, sBaledes at det for Ophæwelsen
er en Forudsætning, at de nævnte Tilsagn opfyldes.

I Erstatning for Forsinkelse ved Arbejdets Udfzrelse



t1llæg~s der Ejeren et Beløb ef 500 Kr., der vil vgre et udrede
med Halvde1e~ af statskassen og Halvdelen af Svendborg Amtsrepar-
ttt1onsfond.

T h i b e s t e m m e s":
Den af Frednlngsn~net for Svendborg Amtsreedskreds

den 31.0ktober 1934 afsagte Kendelse om Fredning ef Matr.Nr.23 ~
af Svanninge By og Sogn ophæves paa de foren nævnte Vilkaar.

I Erstatning tillægges der Restauratør Jens Andersen
et Beløb ef 500 Kr., der udredes med Halvdelen af Statskassen og
Helvdelen ef Svendborg Amtsrepartltlonsfond.

p.O. V.

M.P.Frits
{sign. }
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Frotokollen for Fredningsn~vnet for Svendborg Amt.

Aar 1934, Onsdag den 31. Oktober holdt Fredningsn~vnet
I:Iødepaa EjendomlllenI1':atr.Nr. 23c Svanninge By og Sogn, beliggende
i Svanninge Bakl{er. Sa:.:tliGeI.~edlemmeraf Nævnet var mødt.

Der foretages:
Nr. 4/1934 Spørgsmaalet om Fredning af en Del af

Svanninge Bakker som Følge af en paabe-
gyndt Opførelse af et Udsigtstaarn.

Ejeren af r.:atr.Nr. 23c Svanninge var mødt.
For den stedlige Naturfredningsforening mødte Kredslæge

Bohn-Jespersen, Kunstmaler Hans Rasmussen og l'.lalermesterY.nippel
alle af Faaborg, og for den stedlige Turistforening dens Formand
Overlærer Christophersen, faaborg.

Elldvidere mød te b'orwanden for Dansk Naturfredningsforening
Kunstmaler Erik Struckmann, København.

For Btatsraadinde C. Rasmussen, København, mødte LandsretE
sagfører KbmpInann, Faaborg.

Der fremlagdes en Erkl~ring af 22. ds. fra Naturfrednings-
raadet.

Nu mødte, ogsaa for den stedlige Naturfredningsforening,
Læge Ejlers, Haaborg.

Endvidere mødte I,JurermesterHenrik Rasmussen, J!'alsled,00o

Tømrermester M.F.Nielsen, Svanninge Mark, der fremlagde skriftlige
Erstatningsberegninger af Dags Dato.

Restauratør Andersen bemærker, at han, saa~remt det paabe-
gyndte Arbejde definitivt standses, beregner et Driftstab af
1500 Kr. Udgifterne ved Udkigstaarnets Opførelse, Arbejde og Ma-
teriale og alt andet iberegnet anslaar han til en Sum af mindst
8000 Kr. Endvidere bemærker han, at han, saafremt Udkigstaarnet
bliver opført, forventer en aarlig Indtægt af ca. 2.500 Kr. netto,



idet der skal tages Entre for Adeangen til Taarnet, og dette skal
forsynes med Restaurationslokaler.

Paa Anledning oplyser Restauratør Andersen med Hensyn til
Bygningsinspektørens Brklæring, at Taarnet skal beklædes med Ebo-
nit skifer.

Han fremlagde uerefter en Opgørelse fra F&aborg
hvorefter Tab paa wateriale andrager 395 Kr.30 Dre.

'\KaIkvo.erk,,!
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De udlaante 6 Stk. Tegninger var modtaget tilbage fra
Professor ~entz. Disse Tegninger fremlagdes. ,>O)

Kreuslæge Bohn-Jespersen fremlagde Skrivelse af 30. ds.
fra Danmarks Naturfredningsforening til ham.

Efter at de tilstedev~rende havde haft Lejlighed til E'''''ud-
tale sig'om Sagen og Kunstmaler Struckmann havde gj ort nJ.:Crmere~"'"

... ~:d
'l.,.. _~

Rede for Naturfredningsfor311ingen~ Syn paa Sagen, nedlagde Restaura-
tør,Andersen Paastand paa, at den af Nævnet afsagte foreløbige
Kendelse blev ophævet, idet han forbeholdt sig Erstatning for Ar-l

"bejdets Forsinkelse. For deL Tilf~lde, at der lægges FredningsøeJ-
vitut paa hans Ejendom, paastaar han sig tilkendt en passende
Erstatning paa Grundl~g af de af ham meddelte Oplysninger.

Forlig forgæves prøvet.
N~vnet trak sig derefter tilbage og afsaGde efter fore~~1;

tagen Raadslagning en saalydende ?~~,
Kendelse: >~,;< •. .~.~

.....;:, :{.;, .J
Nwvnet skønner, at Opførelsen af det i Sagen omhandlede/~

Taarn vil mispryde Landskabet, der ved sin Skøruied har væsentlig!
'.Betydning for Almenheden, hvorfor d er bør træffes Foranstaltninger
•til at hindre dets Opførelse, ligesom det findes nødvendigt under~

:;",
" ,

den foreliggende Situation i det hele at træffe Foranstaltning~r,
til Sikring imod, at der fremtidig paa den paagældende Ejendom
opføres Bygninger, ~er vil kunne virke forstyrrende paa Landskabs-
billedet. Dette vil kunne opnaaes derved, at der lægges en Servitut
paa Ejendommen, hvorefter Bygninger paa Ejendommen fremtidig ikke
maa opføres uden Nwvnets i hvert enkelt Tilfælde indhent~de Til-
lade Ise.
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Nævnet erkender, at der for d ette Indgreb maa ydes Ejeren
en Erstatning, der efter de foreliggende Oplysninger formenes pas-,

I,
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sende <.ttkunne aJlsb.:ttestil 4.500 Kr., hvorved bemærkes, at man
ikke mener ~t lrunne tage Hens~m til Ejerens Paastand om, at han
udover den øjeblikkelige For~tyrrelse af ~orholdene lider et Tab
derved, at han 3aar Glip af en paaregnet fremtidig Fortjeneste.

T h i b e s t e m m e s:
Paa Ejandoraclenl:o.tr.Nr. 23c Svanninge By og Sogn waa in-

gen B,)'~ningopføres uden Tilladel se af Naturfredningsnævnet for
Svendborg ffint. Der tilkendes Ejeren af nævnte Ejendom, Restau-
ratør ~ens Andersen en Erstatning af 4.500 Kr., der udred3s af
Statskassen og Jvendborg Amtsrepartitionsfond hver med Halvdelen.

Denne Kendelse vil v_re at tinglyse som servitutstifLen-
de paa Ejendommen. Puataleretten tilkommer Fredningsnc:;vnetfor
SvendborG Awt.

O. 'r/aageJensen Ahlefeldt Laurvig-Lehn
:'ts.J. De.vid sen
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