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kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
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indgår herved på for at bidrage til at værne om

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således:
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne ,
"til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr.
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indgår herved på for at bidrage til at værne om
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. : C; '(7 ,t j ~ ,.j r(../d, ~ , J~ i I,.IVVU~ ~

3 5~. 3;-Jf.. O~2.,.u. J 1. k ~ Jf;.. 3/-11 t ~z. dt..
fredes som nedenfor anført.
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne I

"til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
J eg forbeholder mig dog ret til l.vI f~ "rj l..... ~,t(; ...
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For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr.
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For at bidrage til at værne om Ølsted kirkes frie beliggenhed i~d-

går undertegnede menighedsråd for ~lsted sogn herved på, at der på den
~ , kirken tilhørende ejendom matr. nr, 2d af Ølsted by,og sogn af hartkorn

r-, l alb. ingensinde må opføres andre bygninger end de nuværende, og at dis-
,.lA .......

se ikke ved ombygning må få et større omfang eller større højde end de
nuværende.

,
Der må ej heller på arealet anbringes transformatorstationer, tele-

fon-eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder,. vogne til beboelse eller
andre skønhedsforringende genstande, ligesom der ikke må plantes træer,
medmindre de holdes i en højde af under 4 m.

Denne fredningsdeklaration må tinglyses på ovennævnte ejendom med
påtaleret for fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet for Øl-
sted sogn hver for sig.

Formanden for menighedsrådet bekræfter ved sin'underskrigt, at UD-

derskriverne udgør samtlige medlemmer af menighedsrådet.

Ølsted menighedsråd, den ,30. N\~J.".

\o.dl. ~~~'. I{~ /(,'cb/'cUt cf~d,~ ~ r~!~~,,~·-
~~~~ i,

Underskrevne formand for Ølsted menighedsr~d attesterer herved
at ovenst~ende underskrifter er afgivet af menighedsrådets medlem~
mer, og at underskriverne udgør det samlede menighedsr~d.

Oens, pr.Horsens, d.30.november 1953.
\..&1. \l~')~~
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ej enJom, !llutr.rn'. 2 u \,~;lsted :d/ DC, SOUl .LUl::U ,i'ø1tenue ...'o:cIJEoLold:,
IIScl1æni,e arealet ud.:!li.ciistrGres af' de kirkelic::;e !ll:;ndi~.c.E:uer

truJl.·l·er ldrkeministeriet dog UC:l.nbetnærværende deklC:l.rL:.;;ion 2.1'-

gør else med hensyn til eventuel opførelse nf bygninger pC:l.

arealet, for så vidt disse skal tjene kirkelige formål. Dekla-

rb. tionen bo:"tl.·alder i det omfang de af denne omfat tede areb.ler

måtte blive inddraget Ullder kirkegarden."

Kirkeministeriet, den 15.februar 1955
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT
REG. HR. d o g3.Q I

tlf. 75 52 28 00
-,.-----------------------------

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Domhusgade 24

6000 Kolding

Fax 7552 4408

3 - AUG. 2000
Miljø Center Horsens l/S
Robert Holmsvej 3
8700 Horsens

Åbent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5000

Den 2. august 2000
J.nr. FVA 24/00

Ansøgning om tilladelse til etablering af et pilerensningsanlæg inden

for fredningen omkring Ølsted Kirke

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Deres skrivelse af 18. maj

2000.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle amt, Teknik og Miljø, Abent

Land, der har svaret ved skrivelse af 4. juli 2000, hvori det hedder:

"Den 22. maj 2000 har Fredningsnævnet amnodet om en udtalelse
vedrørende etablering af et pilerensningsanlæg på ejendommen
matr.nr. 28 g, Ølsted By, Ølsted der er beliggende Østerbakkevej 16,
Ølsted.

Ejendommen er omfattet af fredningsdekiaration af 3. marts ; 955 tii
værn om Ølsted Kirkes frie beliggenhed der er gældende indenfor en
afstand af 100 meter fra kirkegårdsdiget.

Fredningsdeklarationen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes
transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure,
udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Ejeren forbeholder sig dog ret til at opføre bygninger eller
huse, idet denne forpligter sig til at forelægge planen hertil for
Fredningsnævnet og forhandle med dette forinden opførelsen.

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Vejle Amt og
menighedsrådet for Ølsted Sogn, hver for sig.

Ejendommen ligger i landzone indenfor det særlige kirkeområde
Miljø- og Energiministeriet omkring Ølsted Kirke og omfattet af naturbeskyttelseslovens 300 meter
Skov- Qg Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996-11\\ /l o-c OO(
Akt. nr. Y;l

Bil. J



kirkehøjdebyggelinie.

• Den 19. april 2000 meddelte Fredningsnævnet dispensation fra
fredningen til opførelse af ca. 136 m2 garage og udhus på
ejendommen.

Byggeriet erstattede 2 eksisterende stald og ladebygninger, der blev
stærkt stormskadede i december 1999 og derfor ønskedes nedrevet.

Der søges nu om dispensation fra fredningsdeklarationen til etablering
af et pilerensningsanlæg med en placering ca. samme sted som en af
de tidligere driftsbygninger var placeret.

Anlægget er på 212 m2 og har en dybde på 1,5 meter. Der etableres
en jordkant omkring anlægget på ca. 30 cm højde. Der plantes 2
pilestiklinger pr. m2 areal i bassinet.

•
Amtets vurdering:
Anlægget erstatter en tidligere, temmelig dårlig, driftsbygning og
medfører ingen landskabeligt uheldige ændringer på stedet.

Såfremt piletræerne i anlægget ikke overstiger en højde på 8,5 meter
kræver anlægget ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19
(kirkebyggelinien). Det er amtets vurdering, at det er højst usandsynligt
at piletræerne vil blive så store.

Der ses derfor ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder
ved det ansøgte. Efter omstændighederne skal man ikke herfra udtale
sig imod det ansøgte.

Det skal herudover bemærkes, at anlægget ikke kræver tilladelse efter
planlovens § 35."

• Ølsted sogns menighedsråd har som påtaleberettiget ved skrivelse modta-

get den 11. juli 2000 af Vejle Amt meddelt, at det kan anbefale etablering

pil ii6nsn ingsanlægget.

De har endvidere oplyst, at højden af de plantede pil ikke antages at ville

overstige ca 4,5 meter ved klipning i en tre-årig turnus, som anbefales for

anlæggets drift, eller 3 meter, hvis pilene klippes hvert år.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:



Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte, der ikke skønnes at

stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i na-

turbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Frednings-

nævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den

dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den

påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land,

Damhaven 12, 7100 Vejle (j. nr. 8-70-51-8-613-3-00), til Hedensted kom-

mune, Teknisk afdeling, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, til Danmarks

Naturfredningsforenings lokalkomite vI formanden, Niels Christain Jørgen-

sen, Arupvej 29, 8722 Hedensted, til Danmarks Naturfredningsforening,

Madsnedøgade 20, 2100 København ø, og til Skov- og Naturstyrelsen, Ha-

raidsgade 53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

Claus Rasmussen

formandssuppleant
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