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Matr. nr. 6-f Brand-
halt m. m., Skovby
sogn.

Fred'ningmævnetAnmelder; for
Odftoae Amilir4dKreU

D'e k l a r a t i o n •

Undertegnede ejer af matr. nr. 6-f Brandhalt m. m.,
Skovby sogn, indgår herved på~ der på parcellen kun ml op-
føres et sommerhus overensstemmeme med de af fredningsnævnet
i sag nr. 305/1968 godkendte tegninger, 3U bygningen ingen sinde
ml benyttes til heilrsbeboelse, ~ ejendommens buske og træer
ikae Ml fældes og i fornødent omfang skal vedligeholde'" ved
nyplantning, ~ den nuværerrle bevoksning suppleres ved til-
plantning syd for huset og vejen, og ~ udstykning af parcellen
og opførelse af andre bygninger ikke kan finde sted uden tilladel-
se fra fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, hvis afg,relse
i så henseende er endelig •

Nærværende deklaration har prioritet forud for al pante-
gæld, men respekterer de indtil den 19.juli 1968 lyste servitu-
ter og byrder.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Odense amtsråds-
kreds.

Jeg erklærer mig udtrykkeligt bekendt med at bebyggelsen
ikke lovligt kan ske nærmere kysten end 100 meter fra ~en for
~vækst blottede strandbred.
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Indført I dagbogen for Bogense
retskreds, den ..--.-(1. SEP. i968
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FOTOKOPiENS R;(,rS};f:D BEKRÆFTES.
QOMMEREN I ODENSE BYRErS 3. AFDELING, den 27 JAN.1969


	Forside
	DEKLARATIONER>



