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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---------------------------------------

År 1959, den 17. marts, afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1304/58 vedrørende fredning af et areal ved havnen i
Fåborg.

I den af fredningsnævnet for Svendhorg amt den 19. septomber
1958 afsagte kendelse hedder det:

"Efter at Fåborg byråd havde påbegyndt opfyldningen af Lille-
str~nd udenfor den nedlagte banelinie ved Havnegade, og efter at
kommunen har solgt et areal af banelinien på hjørnet af Kildetof-
ten og Havnegade, på hvilket der nu er en bygning af betydelig
størrelse under opførelse, har fredningsnævnet, der måtte nære
betænkelighed vad, at udsigten over Lillostrand fra Havnegade
truedes med ødelæggelse eller i hvert fald med betydelig forrin-
gelse ved de af kommunen påbegyndte foranstaltninger, anmodet by-
rådet om at blive gjort nærmere bekendt med planerne for det op-
fyldte areals anvendelse og har herefter modtaget en af byplanud-
valget udarbejdet, i 1949 trykt dispositionsplan med en af stads-
og havneingeniøren i Fåborg udarbejdet plan over den påtænkte ud-
videlse af Fåborg havn, hvorunder de opfyldte arealer agtes ind-
draget. Endvidere har nævnet modta[et afskrift af trafikministe-
riets skrivelse af 6. juni 1953, hvorved ministeriet for sit ved-
kommende godkendel' det planlagte opfyldningsarbejde.

Efter nærmere at have gennemeået det ffiodtagnemateriale ud-
talte nævnet i skrivelse af 3. juli 1958 til Fåborg byråd, idet
man herved henviste til bestemmelserne i § 9 og § 13 i lov nr.
140 af 7. maj 1937 om naturfredning, blandt andet, at man måtte
"finde det uheldigt, om der på det opfyldte areal udfor Havnegade
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anbringes bygninger af nogen art, herunder skure, boder eller lig-
nende, og skal som følge heraf henstille til byrådet - eventuelt
i fOlhandling med fredningsnævnet - at t~ge en ændring nf pl~nerne
under overvGjelse, hvorved sådan bebyggelse undgås. Man skal sam-
tidig anmode byrådet om, indtil fredningsnævnets tilslutning til
arealets anvendelse foreligger, at undlade at træffe sådanne
dispositioner over urealet, at en ændring af planerne v~nskelig~
gøres. "

Ved skrivelse af 29. juli 1958 tilsluttede byr~det sig en af
hovneudvalget den 24. juli 1958 afgivet erklæring, hvori det
blandt andet hedder: "Efter den anledning sagen giver, skal havne-
udvalGet bemær~e, at en tilbundsgående undersøgelse af hele spørgs-
målet om en havneudvidelse har vist, at den eneste udvidelsesmulig-
hed ligger mod vest.

En ændring af planerne om opfyldnine af "Lillestrand " og den-
nes anvendelse ser udvalget sig ikke i stand til ot foretnge af
tekniske grun de•

Idet bemærkes, Gt en udvidelse af havnen vil blive umuliggjort
såfremt en fredning af de omhandlede arealer finder sted, skal man
anføre, at det er nødvendigt at sikre opfyldningen mod vest, hvor-
for man i løbet E...fden nærmeste tid må Inde slå en spunsvæg mod
vest, og at en udnyttelse af det opfyl6.te areal vil medføre, at
der på dette opføres bygninGer, skure m.v. p8. de for Gl.realets
lejere mest hensigtsmæssige steder.

H~vneudvalbet må derfor gøre indsigeIRer mod en eventuel fred-
nint.~af arealerne.

Agtes fredningen imidlertid søgt gennemført, må havneudvalget
l. kræve erstatning for det frilagte areal, der bliver uanvendeliet

til havnebrug,
2. kræve erstatning for Skader opstået ved forsinkelsen af arbej-

dot,
3. kræve erstatning for udgiften til opfyldningen of indfatningen

af arealet,
4. kræve erstatning foy tab for den forhindrede gennemførelse af

planerno for havnAudvidelsen, og den derved opst88de stagnering
af havnens indtægtsmuligheder.
Endelig må man i tilfælde af, at sagens behandling medfører,

at havenudvalget forhindres i at udføre arbejdet med indfatnings-
væggen til sikring af det opfyldte kræve, at fredningsnævnet på-
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tager sig ansvaret for skade på trediemands ejendom, samt p~ op-
fyldnine og de uddybede løb."

Under et den 4. september 1958 af fredningsnævnet afholdt møde,
hvortil byrådet har været indkaldt i henhold til naturfrednings-
lovens § 10, har fredningsnævnet under hensyn til de af byrådets
repræsentanter fremførte oplysninger om de vidt fremskredne planer
for arealets anvendelse, hvorefter det nærmest Havnegade lissende
areal tænkes anvendt til bBdebyggerier, foreslået en forligsmæssig
ordning, hvorefter arealet undergives fredning, således bt opførelse
af bygninger af enhver art, herunder boder,skure og lignende, kun
m8 ske i overensstemmelse med en af fredningsnævnet godkendt be-
by~gelsesplan, og først efter at bygningens udseende i hvert enkelt
tilfælde er godkendt af nævnet. BYlådets repræsentanter har imid-
ler·tidikke kunnet tiltræde dette forslag, men har, for S:3. vidt en
sådan fredning gennemføres ved en kendelse, nedlagt påstand på en
erstatning på ikke under 100.000 kr.

Til støtte herfor har byrådets repræsentanter anført, at en
fredning i overensstemmelse med de anførte retningslinier vil
medføre, at arealet ikke vil kunne anvendes efter sit formål, iuet
man ikke vil kunne få erhvervsfolk interesseret i at anvende area-
let.

Byrådets repræsentanter har med forbehold af byrådets godken-
delse fores18et en forligsmæssig ordning, hvorefter der før opførel-
se af bygninger på arealet skulle afholdes et møde mellem bygherren,
kommunen og fredningsnævnet, hvor frednlngsnævnet skulle have lej-
lighed til at fremkomme med sine synspunkter. Såfremt der ikke op-
nåedes enighed, skulle planerne fremmes i overensstemmelse med
bygherrens og kommunens synspunkter, og fredningsnævnet skulle
ikke være berettiget til ved en kendelse at gennemtvinge sine syns-
punkter.

Da det findes at være af væsentlig betydning for almenh~dGn,
at udsigten over Bjernebugten fra Havnegade ved indkørselen til
Fåborg sikres mod udsigtsødelæggende og skæmmende bebYs~else, ob
da den af byrådets repr~sentanter foreslåede forligsmæssige løs-
ning ikke skønnes at give tilstrækkelig sikkerhed

bestemmes:
Matr. nr. l6~ af F8borg købstads æarkjoI"der og det umatrikule-

rede, nyopfyldte areal vest og sydvest for matr. nr. l6g og 160
sammesteds undergives fredning, s8.lec1es,at opførelse af bygninger
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af enhve r g,:ct,herunder skure, boder og lignende kun må ske i
oVerensstemmelse med en af fredningsnævnet godkendt bebYGgelses-
plan for arealet, og først efter at bygninbens udseende i hvert
enkelt tilfælde er godkendt af nævnet. Arealets grænser vil
senere blive nærmere angivet på et af en landinspektør udfærdiget
kort, der vedhæftes kendelsen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amt.
Kendelsen vil ved fredningsnævnets foranstaltning være at

tinglyse på arealet.
Idet fredningen ikke forhindrer, at arealet udnyttes efter

sin bestemmelse, find0s der ikke at være anledning til at til-
lægge byrådet nogen erstatning."

Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet af Fåborg byråd
med påstand principalt, at kendelsen ophæves, subsidiært at der
tillægges købstadkommunen en ikke nærmere specificeret erstatning
på ikke under 200.000 kr.

Overfredningsnævnet har den 22. november 1958 ved et udvalg
~fholdt åstedsmøde i sagen og forhandlet med repræsentanter for
Fåborg byråd og fredningsnævnet samt drøftet sagen i et senere
møde.

Byrådet har oplyst, at arealet, der med stor bekostning er
tilvejebragt ved opfyldning, fortrinsvis er bestemt til anvendelse
for bådebyggeri. Kendelsens bestemmelser vil efter byrådets opfat-
telse· i høj grad vanskeliggøre dets dispositioner over arealet.
Hensynet til at sikre udsigten til havet det pågældende ~ted er
af ringe vægt i betragtning af, at der fra andre af byens områder
er rigelig adbang til sådan udsigt.

Overfredningsnævnet finder, af de af byrådet anførte grunde,
at der ikke er tilstrækkelig begr~ndelse for en fredning af det
omhandlede havneareal.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 19. september

1958 afsagte kendelse vedrørende fredning af et havneareal i Få-
borg ophæves.

Udskriftens rigtighed
bekræf
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