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-f Svendborg Amt. Afslcrift. lEG. NR. ]JY~-,..
1\ a c kMatr • .L\jr.l ,log l Anme Iderens .N avn og Bopæl:

Risinge, Flødstrup Sogn Strandfredningskommissionen
Torvegade 21111 th.
København K.

DEKLARA'l' ION

Ef Ler at Strandfredningskotl1Il1issionenved Skrivelse af
10. Maj 1938 (Jtrfr.J.1938 Nr.384) har meddelt Dispensation fra Be-
stemmelserne om Byggelinie ved Strandbredder i § 25 i Lov Nr. 140
af 7. Uaj 1937 om l'laturfredningforsaavidt angaar den undertegnede
tilhørende Bjendom 1,latr.lIr. la , le og lk Risinge, Flødstrup Sogn,
saaledes at Byggelinien paa den Strækning af Matr. Nr. la (den
nordlige vel), hvor Strandbredden ligger n~rmere Landevejen Kerte-
minde-Nyborg end 100 m, l~gges i Landevejens østlige Side og paa
hele den øvrige Str'Zkning af Llatr. Nr. la og r:latr.Nr. +0 og lk i
en Afstand af 15 m indenfor den mod Strandbredden vendende Skrænts
Overkant paa Betingelse uf, at .Bebyggelse paa Bjendommen indenfor
100 m fra Straridbreddens inderste Kant ikke finder Sted, forinden
Beliggenhedsplan samt Bygningstegninger med Angivelse af, hvilke
tiaterialer og Farver, der ønskes anvendt til Husets Ydre, er god-
kendt af Kommissionen eller, hvis denne paa vedkomnlende Tidspunkt
har afsluttet sin Virksowled, af Statsministeriet, og efter at Fred-
ningsnævnet for ~vendborg Amt ved Kendelse af 8. IÆaj 1939 har med-
delt undertegnede Tilladelse til paa en Strækning af Strandbredden
under n~vnte Matr. Nr. la, nemlig Strækningen fra Nordgrænsen af
nwvnte l',latr.Hr. la og til et Punkt ca. 800 m svdligere at opføre
Sommerhuse af samme Art og ikke større end de paa den nordligste
Del af Strwkningen liggende 5 dommerhuse og saaledes, at der bliver
et Stvkke fri Strand af samme Bredde, .som det der nu findes ud for dE
allerede byggede Somfuerhuse, deklarerer undertegnede herved for mig
og efterfølgen~e Ejere af denne Ejendom efter Strandfredningskommis-
sionens Anmodning og i Anledning af, at den af Strandfrednin~,skom-
missionen meddel te Dispensation af 10 ~ I.1aj1938 var meddelt under der



stiltiende Foruds:,;tning,at 13ebyggelse paa Strandbredden ikke vilde
kunne tillades, følgende Servitutbestemlllelser, der kun er gwldende
saalænge ovenn~vnte af FredningsniJ:;vnetafsagte Kendelse staar ved
r,lagt.

,
Saa langt og saa li:cngeder paa den i Fredningsnu-vuets:

Kendelse af 8. l.laj1939 omhandlede Stra::kningaf Strandbredden
T'l t N la R" nl' tII a r. Ir. lSln,!e, .I: øns 'rup ~ogn, liedUndtagelse af den nor
Del, hvor Bygselinien er lagt i Landevejens 0stgrænse, findes II

paa Strandbredden, maa der ikke bygges ud for disse Huse ovenfo
Skrænten, idet Formaalet med denne Bestemmelse er i
som muligt at bevare Udsigten fra Landevejen over Jorderne
~atr. Nr. la til Store Bælt.

l!'orhele den Stra::lmingaf lJlatr.1oJr.la, lc og lk, .
Strandfredningskommissionen har fastlagt Byggelinien i en Afst~
af 15 m indenfor ;:)krwntensOvertant, bestemmes det, at
Bygninger skal lægges mindst 20 m indenfor den mod Stranden ven
Skrænts Overkant.

Forsaavidt en paa Stranden værende Bebygbelse .hindrer·
sel til Fods paa Strandbredden, ~kal der vwre Adgang for Almenh
for Fa::rdseltil Fods ad en Sti langs Brinkens Overkant fra
vejen og saa langt som Bebyggelse paa Stranden forefindes.
skal have en Bredde af mindst l m, og der skal
gang fra Stien til Strandbredden, hvor Bebyggelsen paa derule
hører.

Denne Deklaration bliver at tinglyse og notere som
paa ni:cvnteWatr. ~r. la Risinge, Flødstrup Sogn.

Paa1Jaleret tilkommer Statsministeriet og l!~redningsnu;vnet
for Svendborg Amtsraadskreus.

tled Hensyn til de Bjendommen paahvilende Servitutter, J?m te-
hæftelser m.v. henvises til ~jendommens Blad i Tingbogen.

Fraugdegaard, Marslev, den 5. Februar 1940.
O. Bille Brahe

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rig-
tighed og Udstederens Myndighed.

A. Bille BraheNavn: Navn: K. Illum Christensen
Stilling: Baronesse· Stilling: Forvalter
Bopu-l: Frau~de_aurd. ~arslev Bop~l: Fraugdegaard
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