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Formål

Sikring af strandareal for offentligheden.

Indhold

Der tillægges almenheden ret til ophold og badning i tiden
l. maj til 30" september. Der må pa arealet ingen yderlig
beplantning eller bebyggelse finde sted bortset fra nØdven~ig udvidelse af de på~ arealets østside beliggende bygninger.
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År 1961, den 18. december, afsagde overfredningsnævnet
på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
k e n d e l s e
i sagen nr. 1409/60 vedrørende fredning af ejendommen matr. nr.
31p af Ristinge by, Humble sogn.
I den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den

5. juli 1960 afsagte kendelse hedder det:
"A/S Carl Nielsen og søn, Kædeby, har den ll. juni 1960
til naturfredningsnævnet
afgivet følgend~
Fredningstilbud.
A/S Carl Nielsen og søn, Kædeby, som ejer af matr. nr. 31p
Ristinge by, Humble sogn, afgiver herved til naturfredningsnævnet for Svendborg amt føleende fredningstilbud:
l. Der tillægges i tiden fra l. maj til 30. september almenheden
ret til ophold på og badning fra det under nævnte matr. nr.
hørende strand- og klitareal, bortset fra det til fabriksvirksomheden hørende areal, som nærmere vil blive ef1ærket.
2. på arealet må uden fredningsnævnets og sognerådets tilslutning ingen yderligere beplantning eller bebyggelse finde sted
bortset fra nødvendig udvidelse af de på arealets østside beliggende bY~linger, der er bestemt til opretholdelse af den
af ejeren drevne erhvervsvirksomhed
og bortset fra en eventuel
toiletbygning jfr. nedenfor under nr. 9. Sådanne bygninger
skal opføres så nær de allerede eksisterende bygninger som
muligt. Dog skal ejerne være berettiget til at opføre en helårsbeboelsesbygning
på arealet efter nærmere forhandling med
fredningsnævnet og sognerådet.

2.

3. De på arealet liggende sommerhuse,

•

som alle ligger på lejet
grund, og hvis e j ere e Ile r brugere ikke har nogen fortrinsret
til benyttelse af nogen anden del af parcellen, navnlig ejheller
til det udfor husene beliggende strandareal, søges snarest muligt fjernet, Arealets ejere bemyndiger fredningsnævnet til på
deres vegne at opsige lejemålene til ophør samtidig med udløbet
af de nuværende lejeres eller deres eventuelle ægtefælles besiddelsestjo! En fuldstændig fortegnelse over husenes ejere neddeles snarest muligt til fredningsnævnet.
4, Fredningen er ikke til hinder for, at ejerne som hidtil henter
sand og grus m.v. ved st~anden til brug i deres erhvervsvirksomhed.
5. På arealet skal sømmelig adfærd iagttages. Unødig støj skal undgåes. Anvendelse af radio, grammofon og musikinstrumenter
er forbudt. Henkastning af papir og andet affald samt anden urenlighed
er ligeledes forbudt.
6. Enhver, der opholder sig på parcellen, er pligtig at overholde
de til enhver tid af fredningsnævnet med ejernes tilslutning
givne ordensforskrifter,
herunder også forskrifter med hensyn
til motorkøretøjers, knallerters og cyklers anbringelse. Ejerne
og de af dem dertil antagne har myndighed til ordens og sømmelig adfærds opretholdelse.
7. Arealet med indtegning af bestående beplantning og bebyggelse
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m.v. bortset fra de fornævnte sommerhuse vil nærmere blive angivet på et af en landinspektør på fredningsnævnets bekostning
udfærdiget kort, der vil blive vedhæftet overenskomsten, ligesom
en genpart af kortet ved nævnets foranstaltning vil blive henlagt i ejendommens akt på tinglysningskontoret.
Endvidere vil
fornøden Skiltning med ordensforskrifterne
blive opsat på strandarealet efter forhandling med ejerne og på fredningsnævnets bekostning.
8. For fredningen kræves en erstatning på 10.000 kr. Beløbet ønskes
udbetalt, når fredningsoverenskomsten
er godkendt af fredningsmyndighederne og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkning om
pantegæld.
9. Endvidere ønskes der som et led i erstatningen stillet indtil
7.500 kr. til rådighed for Humble sogneråd som et tilskud til
oprettelse af fornødne toiletter og drikkevandsforsyning,
således
at kommunen selv afholder Bn fjerdedel af etableringsudgifterne.
Det er en forudsætning fra ejernes side, at indretningen godken-

w.

des af sundhedsmyndighedrne,
og at bygningernes udseende
og beliggenhed godkendes af fredningsnævnet. Dette beløb ønskes
udbetalt, når toiletter m.v. er opført, og når disses indretning, udseende og beliggenhed er godkendt henholdsvis af
sundhedsmyndighederne
og af fredningsnævnet. Toiletter m.v.
skal være opført senest l. maj 1962.
10. Det er endvidere en forudsætning for fredningstilbudet,
at
det areal, der stllles til rådighed for offentligheden,i fornødent omfang renholdes ved Humble sogneråds bekostning, lige-
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som det er en forudsætning, at toiletbygningerne
m. v"' parke-ringspladsen og den dertil førende vej vedligeholdes og renholdes af sognerådet.
ll. Såsnart overenskomsten måtte være tiltrådt af fredningsnævnet
og af sognerådet, kan denne tinglyses servitutstiftende
på
matr. nr. 3lp Ristinge by, Humble sogn. Påtaleretten skal tilkomme fredningsnævnet for Svendborg amt.
12. Forsåvidt fredningstilbudet
ikke er endelig tiltrådt af fredningsmyndighederne
senst den l. maj 1962, er ejerne ikke mere
bundet ved deres tilbud, og aflysning af overenskomsten skal
derefter finde sted efter ejernes begæring på fredningsnævnets
bekostning.
Nærværende udkast godkendes.
Kædeby, den 11/6 1960.
i bestyrelsen:
Lars Hansen
Alfr. Ni01sen
Laura Wollesen.
Da det skønnes af væsentlig betydning for almenheden, at
der tilsikres denne en uigenkaldelig ret til ophold på og bao_.
ning fra det til A/S Carl Nielsen og søns ejendom matr. nr.
3lp af Ristinge by, Humble sogn, hørende strand- og klitareal
af areal ca. 5,0 ha og en samlet kystlinje af ca. 400 m, vil
dette areal være at frede på de i foranstående fredningstilbud
indeholdte vilkår med nedenstående ændringer forsåvidt angår
anlæg af parkeringsplads og størrelsen af det tilskkd, der tillægges Humble kommune, hvilke ændringer af sognerådsformand
Aksel Jørgensen er tiltrådt på sognerådets vegne.
I erstatning tillægges der ejerne 10.000 kr., der kommer
til udbetaling som i tilbudets pkt. 8 bestemt.
Humble kommune bekoster opførelse af en toiletbygning
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med 3 dame-w.c.'er, 2 herre-w.c. 'er og l pissoir, samt etablering af drikkevandsforsyning
og anlæg af parkeringsplads.
Som tilskud hertil tillægges der Humble kommune 3/4 af de af
kommunen ~fholdte udgifter, dog højst 12.000 kr., de! udbeta-·
les som i t ilbudet s pkt. 9 fastsat.
Da det må antages, at det fredede areal vil blive søgt af
beboere fra hele landet og ikke fortrinsvis fra Svendborg amt,
vil de ejerne og Humble kommune tillagte erstatningsbeløb i medfør af naturfredningslovens
§ 17, stk, 2, være at udrede med
3/4 af statskassen og 1/4 af Svendborg amtsfond,"
Konklusionen er sålyaende:
"Den A/S Carl Nielsen og søn, Kædeby, tilhørende ejendom,
matr. nr. 31p af Ristinge by, Humble sogn, fredes som foran bestemt, og med do heraf for Humble kommune følgende forpligtelser,
I erstatning tillægges der selskabet 10.000 kr. og Humble
kommune 3/4 af de af kommunen afholdte bygge- og etableringsudgifter, dog højst 12.000 kr.
Erstatningsbeløbene
udredes med 3/4 af statskassen og 1/4
af Svendborg amtsfond."
Fredningsnævnet har endvidere den 22. august 1960 afsagt
følgende kendelse:
"Tillæg til fredningstilbud af ll. juni 1960 jfr. kendelse
af 5. juli 1960, tinglyst 7. juli 1960.
I forbindelse med den d. 5. juli 1960 afsagte kendelse om
fredning af matr. nr. 31p Ristinge by, Humble sogn, som offent ..
lig badostrand m.v. erklærer arealets ejere A/S Carl Nielsen og
søn, Kædeby, at det til fabriksvirksomheden
hørende areal mod
sydøst afgrænses af parcellens skel mod Hesselbjerg, mod nordvest af en linie trukket i en afstand af 30 m nordvest for den
til fabrikkens bygninger førende private vej parallelt med denne
i en lige linie til klitterne og mod stranden af klitternes inderkant, Indenfor dette areal vil den i fredningstilbudets punkt
2 nævnte beboelsesbygning blive opført med respekt af strandbyggelinien. Arealets grænser er indtegnet på vedhæftede kort.
På det areal, der herefter stilles til rådighed for ~lmenheden, vil campering kunne tillades efter regler, der fastsættes
af fredningsnævnet efter forhandling med ejerne og med Humble
sogneråd. Sognerådet
at opkræve afgifter,

er berettiget til for parkering og campering
der fastsættes af fredningsnævnet efter

5~
forhandling med ejerne og sognerådet. Dette aflægger hvert år
ved kalenderårets udgang regnskab over indtægter og udgifter,
Regnskabet tilstilles såvel ejerne som fredningsnævnet. Et eventuelt nettooverskud sk31 tilfalde ejerne af arealet.
Tiltrædes.
Humble sogneråd.
17/8 1960
A. Jørgensen

,

Kædeby, d. 16/8 1960.
A/S Carl Nielsen og Søn Kædeby
Telefon: Humble 25
Bygningsartikler og Rør
Alfr. Nielsen.

Da det af A/S Carl Nielsen og søn den 16. august 1960 afgivne og af Humble sogneråd den 17. s. m. tiltrådte tillæg til
det under 7. juli 1960 tinglyste frodningstilbud med vodføjet
kendelse findes at udgøre et rimeligt supplement til den allerede trufne ordning
bestemmes:
Fornævnte frodningstilbud af 16 .•august 1960 tiltrædos af
fredningsnævnet. Udskrift af kendelsen med vedføjot afskrift af
det supplerende fredningstilbud vil kunne tinglyses som servitutstiftendo på matr. n~. 31p Ristinge by, Humble Dogn. Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet
for Svendborg amt."
Sagen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens § 19, stk. 3.
Ovorfredningsnævnet har den 15. april 1961 besigtiget det
pågældende areal og forha~dlet med de i sagen interesserede, der
var fremmødt, herunder repræsentanter for ejeren og Humble sOGneråd.
Den fremmødte repræsentant for ejeren har under forhandlingerne bekræftet, at det fredede areal omfatter hele ejendommen
matr. nr! 31p med undtagelse af det på vedhæftede kort med stiplet linie indrammede areal. Han har endvidere erklæret sig ind-o
forstået med, at det pålægges den til enhver tid værende ejer
af ejendommen at opretholde en adgangsvej for offentligheden til
det fredede areal hen over det ikke-fredede areal, også selvom
den nuværende vej, der for tiden er adgangsvej til det fredede,
af hensyn til fabrikkens drift skulle blive omlagt fra sin nuværende beliggenhed~
Med hensyn til de i fredningstilbudet under punkt 9 og 10
omhandlede toiletbygninger bemærkes, at såfremt bygningerne agtes

6.
anbragt søværts den af strandfredningskommissionen
fastlagte
byggelinie, kræves hertil - uden hensyn til denne kendelse en tilladelse fra ministeriet for kulturelle anliggender i medfør

,

af naturfredningslovens
§ 25, stk. 4.
Det er
for overfredningsnævnet en forudsætning,
at Humole kommune kommer til at stå som ejer af toiletbygningerne, der ved kommunens foranstaltning gennem forsikring eller
på anden måde sikres genopført i tilfælde af, at dG skulle gå
til grunde som følge af brand eller lignende.
Idet overfredningsnævnet
finder, at åbning af strandaroaler
for offentligheden til brug ved ophold og badning for tiden er
en af fredningsbestræbelsernes
vigtigste formål, jfr. hervod
den ved lovændringen i 1959 indføjede § 37 i lovbekendtgørelse
nr. 106 21/3 1959 om naturfredning, og idet bemærkes, at tilvejebringelse af offentlige toiletter efter omstændighederne kan
være en væsentlig og berettiget del af en sådan fredning, kan
overfredningsnævnet med de af det foranstående følgende ændrin§3r og under den anførte forudsætning tiltræde fredningsnævnets
kendelse.
I erstatning udbetales 10.000 kr. til ejeren A/S Carl Nielsen og søn, Kædeby, med 5% rente p.a. fra den 5. juli 1960, og
til betaling sker.
Endvidere tillægges der Humble kommune 3/4 af de af kommunen afholdte etableringsudgifter, dog højst 12.000 kr. ialt.
Beløbet er forfaldent til udbetaling, når fredningsnævnet har
påset, at de i kendelsen herfor fastsatto vilkår er opfyldt,
fra hvilket tidspunkt det forrentes med 5% p.a., indtil betaling
sker. Af erstatningen udredes 3,' 4 af statskassen og l 4 af
Svendborg amtsfond.
Et kort nr. Sv. 111 visende grænserno for de fredede arealer er vedhæftet nærværende kendelse.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den
5. juli 1960 afsagte kendelse med tillægskendelse nf 22. august
1960 vedrørende fredning af ejendommen matr. nr. 31p af Ristinge
by, Humble sogn, stadfæstes med de af det foranstående følgende
ændringer.
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I erstatning udbetales til ejeren, A/S Carl Nielsen og søn,
Kædeby, 10.000 kr. med renter 5% p.a. fra den 5. juli 1960 at
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regne, og til betaling sker •
Endvidere udbetales til Humble kommune 3/4 af de af kommunen
afholdte etableringsudgifter,
dog højst 12.000 kr. ialt. Beløbet
er forfaldent til udbetaling, når fredningsnævnet har påset, at
de i kendelsen herfor fastsatte vilkår er opfyldt, fra hvilket
tidspunkt det forrentes med 5% p.a., til betaling sker.
Erstatningsudgiften
udredes med 3/4 af statskassen og 1/4
af Svendborg amtsfond og de i amtsradskrcdsen
beliggende købstndskommuner efter folketal
gjorte folketælling.
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