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REG. NR. 'I'~.~~~

U d s k r i f t
af

rorhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Assens Amtsrådskreds.

Aar 1941 den 22.December Kl.ll blev Fredningsnævnet for Assens
Amtsraadskreds sat paa Raad- og Domhuset i Middelfart i Formandens
Sygdomsforfald af den beskikkede Suppleant, Dommer Bondesen, Middelfart
med de tilforordnede Medlemmer, Amtsraadsmedlem Carl Nielsen, Ting-
gyden, og Bromand Th. Hansen af Middelfart.
F.15.

Andragende om Dispensation
i Anledning af at Dansk Folke-
Ferie ønsker at opføre en Ferieby
i 0ksenrade Skov ved Fænøsund.

• • • • • • • • o. • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . .
Der afsagdes saalydende

K e n d e l s e :

Da Andragerne har erklæret sig indforstaaet med, at Kloakled-
ningerne til Fænø-Sund føres ud paa en Dybde af 2 - 2t m Vand, og
ligeledes er indforstaaet med, at Anlægget af Sivebrøndene sker for-
søgsvis, saaledes at der anlægges Kloakledninger, hvis der skulde vise
sig Ulemper med Sivebrøndene, mener Fredningsnævnet at kunne dispen-
sere fra Bestemmelsen i Fredningslovens § 25, l.stk., saaledes at
Husrækken ud mod Vandet kommer til at ligge i en Afstand af 60 - 70 m
fra Stranden, dog at ingen af Husenes Overkant~ommer Skrænten nær-
mere end 25 m; endvidere, at der med Hensyn til samme ~ovs § 25, 2.
stk. gives Tilladelse til, at Afstanden fra den yderste Husrække til
Skovbrynet bliver mindst 15 m.

løvrigt er Dispensation afhængig af, at den medfulgte Bebyggel-
sesplan og de medfulgte Tegninger følges, dog at der ikke fra Nævnets
Side vides noget at erindre mod, at den påatænkte Marketen-d3ribyg-



ning saaledes som af Andragerne oplyst gøres mindre end paa Teg-
ningen vist, at Bebyggelsen ikke udvides uden Nævnets Samtykke,
hvorved bemærkes, at saadant Samtykke ikke kan forventes, at Are~
let ikke bebygges med Kiosker eller lign., at Stranden holdes fri,
at Andragerne følger de Forskrifter, som maatte blive samme meddelt
af Nævnet eller af dettes Sagkyndige paa Skovvæsenets Omraade, nem-
lig Skovrider J.Abel~,Dyrehavegaard, bl.a. til Sikring af, at Skov-
brynene ikke gennembrydes eller paa anden Maade beskadiges, at kun
de reglementerede Adgangsveje benyttes, at Arealet er frit til-
gængeligt for Offentligheden, samt at Andragerne i det hele følger
de Bestemmelser, som Nævnet maatte give samme, derunder navnlig
ogsaa, at de ikke alene under selve Byggearbejdets Udførelse, men
ogsaa efter samme uvægerligt følger saadanne Forskrifter, som Næ~
nets bygningskyndige Tillidsmand, kgl. Bygningsinspektør Lehn Petersen,
Odense, maatte finde sig foranlediget til at give.

lovens §

Thi eragtes:
Der give~ Dispensation og Tilladelse

25, l, og 2. Stk., i Overensstemmelse

,
ifølge Frednings-
med det foranstaaende.

J. Bondesen.
Carl Nielsen Th. Hansen.

cfr ./EO/ Vb

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds,

Assens, den /3november 1964. ..!t;~
Henry Kllngenbb~
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