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LANDINSPEKTØRERNE

Ji.A. HOLM JØRGENSEN HENNING JENSEN
GIRO 89612

. R740 Rrædstr:..:p tlf. (C5} '751204 7330 8rallJ~ - lir. (07) iSGi 29.~
•• ProJekterer og leder udførelsen af vandaftedningsanlæg, vejanlæg, ktoakanlæg øg sportspladser. Udstykning m/v

Matr.nr. 1-r og 1-aæ
Donneruplund, Give Sogn.

,den

j. nr. 6182

D E K L A R A T ION.

•

I
Undertegnede ejer af ejendommene matr.nr. 1-r og 1-aæ Donne-
ruplund, Give Sogn pålægger herved nævnte ejendomme følgende
servitutbestemmelser:

at den på vedhæftede rids viste bebyggelse ved krav fra fred-
ningsmyndighederne, skal suppleres med en slørende beplant-
ning af de bebyggelsen tilgrænsende arealer,

!1 fredningsmyndighederne til enhver tid kan kræve hegnsrejs-
ning mellem eksisterende oltidsminde og projekteret privat
vej,

,
~,

e

at de arealer, som er afgrænset med rød 100 m linie fra oltids-
minde, ikke må anvendes til oplagsplads, med mindre dispen-
sation til ændret beskyttelseszone omkring d~n nævnte høj,
meddeles af nationalmusseet og fredningsmyndighederne, ~?er
hensyn til at den fredede høj stedse bevares synlig fra lan-
devej nr. 26-b, og den nord for parcellen gående vej. Det så-
ledes afgrænsede beskyttelsesområde er ejeren pligtig at ind-
hegne efter fredningsnævnets nærmere bestemmelse,

at påtaleretten, med hensyn til overholdelse af de i ovennævn-
te punkter anførte bestemmelser samt fortolkning af disse,
påhviler fredningsnævnet for Vejle Amt, der ligeledes har
kvitteringsret til aflysning af deklarationen i tIngbogen,

e
l

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 1-r og 1-aæ
Donneruplund, Give Sogn med prioritet forud for pantegæld.
Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendom-
menes blade i tingbogen.

FV ji, j.nr. fi~
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Plan gruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Fredningsdeklaration

Ansøgning om dispensation fra fredningsdeklaration til udvidelse af
Give Elementfabrik

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 31. august
2006, hvori det hedder:

"Ansøgning om dispensation fra fredningsdekIaration til udvidelse af Give
Elementfabrik.

Vejle Amt har via Give Kommune modtaget vedlagte ansøgning fra Give Elementfabrik om
dispensation fra fredningskendelse til udvIdelse af Give ElementfabrIk på ejendommen
matr.nr. l r, Donneruplund, Give, Hjortsvangen 19.

Der søges om tilladelse til at udvide et eksisterende fabrIksbyggeri med en tIlbygning på
562 rn2. Byggeriet opføres i forlængelse af eksIsterende fabrikshal indtil en afstand af ca. 33
meter fra gravhøjens sydlige fod.

Byggeriet ønskes opført på et areal, der er omfattet af tinglyst fredningsdeklaration af 7.
februar 1970, der omfatter arealet indenfor en afstand af 100 m fra gravhøjens centrum på
matr.nr. l r og l aæ, Donneruplund, Give. Deklarationen er senere suppleret med
dispensationer i forbmdelse med Fredningsnævnstllladelser i 1975, 1980 og 1983, jf.
vedlagte kopier.

Amtets udtalelse:

Gennem tIdligere dispensationer fra Fredningsnævnet er fabnksbyggeriet gradVIst rykket
tættere på gravhøjen tIl en afstand i dag af ca. 48 m fra højfoden. Gravhøjen hgger i dag i
meget forstyrrede omgivelser i form af vej forløb og fabrIkskompleks med bygnmger og
forskelligt oplag. Selve gravhøj den med nærmeste omgIvelser er gennem tidlIgere tilladelser
fra Fredningsnævnet afgrænset i form af natursten og lav beplantning. En yderhgere
udbygnmg på ca. 15 m vurderes på denne baggrund Ikke at ændre væsentligt på den
ekSIsterende mulighed for at opleve gravhøjen fra offenthg vej.

SamtIdig vurderes det dog også, at grænsen for byggen op mod gravhøjen med den
planlagte tIlbygnmg nu er nået, hVIlket bør tIlkendegIves sammen med afgørelsen.

En tIlladelse bør gIves på betmgelse af, at tIlbygnmgen opføres I sanune stll og med
makSImalt sanm1e samlede bygnmgshøjde som på ekslstelende byggen.

Det kunne endVIdere overvejes, hvorVIdt en tIlladelse også bør betmges af, at den
ekSIsterende adgangsvej øst om gravhøjen evt. skal omlægges tIl et forløb vest om

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA -41/2006
Deres j.nr. 8.70.51.8-184

20. oktober 2006
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gravh~jf'n~ mprl pftprf.0!ge!!d~ !et~b!e!":!...~g~f et st0rre ~~rrLl~enh~llgcndc gl.-ønt a..u:;all11eHtru
gravhøjen og Diagonalvejen."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Tilladelsen gives på
betingelse af, at tilbygningen udføres i samme stil og med maksimalt samme
højde som på eksisterende byggeri.

Fredningsnævnet tiltræder Amtets opfattelse, hvorefter grænsen for byggeri
op mod gravhøjen nu er nået. Tilladelse til fremtidigt byggeri nærmere
gravhøjen kan derfor ikke forventes.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i
naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til
Fredningsnævnet 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.

J!
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres~'klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kr til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De :farhelt eller delvis medhold i Deres klage.

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

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Give Elementfabrik, att. Finn Eskildsen,
Hjortsvangen 19, 7323 Give, til Give Kommune, Rådhusbakken 9, 7323
Give (j.nr. 118426-0713109, til Danmarks Naturfredningsforenings lokal-
komite vi Kjeld Andersen, Anemonevej 5, 8766 Nørre-Snede, til Danmarks
Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til
Friluftsrådet vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000
Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen
Modtaget i

Skov- Ol"! Naturstyrelsen

26 OKT. 2006

Side 2/2

http://www.nkn.dk.
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