
Afgørelser - Reg. nr.: 03303.01

Fredningen vedrører: Brandholt Hus

Domme

la ksatio nskomm iss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 09-12-1966

03303.01



DEKLARATIONER>



•

REG. NR.0330'6o O, O

BRA \\J D \-tO L\" \--\U S.

lve '-'< E {::~E DN l \\J 9
INDHOLDSFORTEGNELSE l'V'(~O\..t~
De."'==- \ex vsf' 'O V'L =\=- . \" . "\

- D-vev"4€:bc 0 ..<0 Vvc~ a:'\- 0/\2 \C1 ~0 L\I\æV\/!j I

L\(<;-t \~/\2..... \~ <Ob ) OtN\.. Vl\. k~\r -tov
be\oy ",c:--els, e. I F\I\A. tl. § 2L -<;.,;,g og,k\ lev
'oyt~ e~ (VI. Le&l.~<p ·

MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. l? /\ 2... 19 b-b)

Erednillgen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

e:::Gældende matrikulært kortbilag: ____
b

Se også REG. NR.:



Afgift
ltl-IQ kr. - øre

114' 1/:'
~14' 3.. -,

-•e-)
!;

I-,

f/z/
13. C:C 1966

REG. NR.o~303~o~o
INDGAET

Z 4 DEC••

Oda. b. 3. afd.
~'. 'I. 3 31) • v;:.

Matr. nr. lj c
Breniholt m. m••
Skovby so 'r..

Arunelder:

Undertegnede Harry M. Rasmussen indgår herved på som Vilkår
fur opr~else af tilladelse til at opstille et sommerhus på matr •
nr. 9 c Brandholt m. ID., Skovby sogn, A1 parcellen itke må ud-
stykkes, at den nuværende træbevoksning ikke må fjernes uden
fredningsnævnets tilladelse og at yderligere bebyggelse ikke
må finde sted.

N~rværende deklaration har prioritet forud for al pant~-
gæld.

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Odense amts-
rådskreJs.

Odense, den ej LJ-e(.
;~e"'b&r 1966.
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Dok. om byggelinie på kyststrækningen
lyst 23/11 1940.
Dok. om fredning af dyrelivet på en del
af Fogense enge lyst 12/1 1951.
Vedtægt for Bogense vestre digelag lyst
10/2 1965.
Dok. om parkeringsplads lyst 18/7 1966 .
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