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Undertegnede ejer af matr. nr. lO-b Brandholt m. m., ~kovby
sogn, l.n.i.gårherved på at der på parcellen kun må opføres et træhus
overensstemmende med det af fredningsnævnet i sag nr. 416:1968 god-
kendte fotografiske og skitsemæssige materiale, at bygningen ingen
sinde må benyttes til helårsbeboelse, ~ ejendommens buske og træer
ikke må fældes, men i fornødent omfang skal vedligeholdes med ny-
plantning, og at udstykning af parcellen og opførelse af andre byg-
• 1-'~ , '4 't t, r e ...., • .'. endring eller udvidel:.>e<..f det nu r;odkenite
hus, i~~e kan finde sted uden tilladelse fra fredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds, Hvis afgørelse i så henseende er endelig.

Det er en forudsætning for nævnets tilladelse til opstilling
af det ovenomhandlede træhus at der fra amtsbygningsradet indhentes
till3delse til dets opførelse og indretning.

Det er endvidere en forudsætning at huset opføres mindst 100
meter fra den for græsv23kst blottede strandbred, jfr. nerved natur-
rr~j~1~~sl~vpns § 25, stk. l, med hvilken lovbestemmelse jeg udtryk-

"keli.gt erklærE r l'Ill~ -'e'kpni t.

I tilfælde af at nævnet3 vilkår og forudsætninger tilsidesættes,
kan huset kræves omgående fjernet uden at der tilkommer mig nogen
form for erstatning.

Nærværende deklaration har prioritet forud for al pantegæld,



men respekte~er de indtil den II oktober 1'?68 lyste servituter og

byrder.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds.

i:løndersø, cen.2..:>-oktober 1968.
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Godkendes.

FredningSnævnet, den 31.oktober 1968.
for

Odense Amtsr4d"fJe.~. V.
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Indført 1 dagbogen for Bogen~
retskreds, den - - ;. tJOv. lg 68
Lyst.
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