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REG. NR.
REG. HR. ...... -

-J~ Reg.nr.
503 -2-5

FREDEDE AREALER
Kommune: Bov Ejerlav: Bov Matr.nr.: 610

Lokalitet: "Oldemorstoft's" jorder.

J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-14-77

• ~~O'

~ 24

l

Kort nr.: 1211 IV SøI'"Bekendtgjort:
~ F d . deklaratLaD:re n1ngsnævnets ~~a~JI:

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse: 3.750 m2

Skala: 1:25.000

25.6.1955

Sagsrejser: Danmarks Naturfredningsfo-
reninq

Kort udarbejdet dato: 13.5.1977

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Interessezone: I (landområde af største interesse)

Formål: Sikre den frie udsigt.

Ejerforhold:

Påtaleret:

Bov kommune

Diverse:
Fredningsnævnet

Fredningsnævnet har 30.1.
1954 godkendt tegninger
og planer for en biblio-
teksbygning med tilhørende
parkanlæg.Indhold:

Der må ikke påbegyndes nybygninger eller om- og tilbygninger til eksisterende bygning
forinden tegninger og planer er godkendt af freningsnævnet.
Der må ikke etableres udsigtshindrende beplantning.
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Anmelder I

, .-
fingboaeu for Frodn1nssnMYnet for Aab~nr.a
Bov bind luatsrldøkre4s•
bla.cl "al"t. ur. '
610 af ~ov eJer-
14v og aop • J ,

\ ,

3tampel-'og 8.~~1 1 h.DAtld
~11 n.~vrtr.4u1ai.lo. ar. 140
af 7. maj 19" § " sidste,tlUe •

lredn1ngadeklwrat1on •...-- ......- ...... -....,-..

Under liill1 Al Dli:wAal'k.'IUatwl't"redu1ngstol'en1J16 tor tred. -'.1ng.~.'tor Aabenr~a· ..t$rld8kr~uø raJøt 4acJaAiående tred -
nilll at •• frie utal!t ha lBn4evej4tn irel:l~ev...Kr\hilU over lir -

" .. *'
den ti Olci~lIIGrilto,t1;II 8 JQrder 1 Bov "'up vlltd døn eøtliitt 814. a:t

nævnte landeveJ til 4en 81411.. ~~l af ,~rusaa4alen er ~ov 80en.-.. '--', ,. -- \) ,..

r4&t p' DGVsognekollWun'ee vege_ indgå. ~ p4 'a1 ·i~ø~. dan ved land.-
o ..... q I \... I I \

vejen 11ggend(t .w&roøl, '\JOta koøn\ll1lJn har erb1'ei'Tet af' de n_nt_

Jorder tl1 ogf~~else af øn b1blioteksbl~11nu •
fu! Qrkl~·.r da UAdor'tøGuedø oogn~r.åd for Bov sOlD JA

JOY aognekOØlll\U1•• YO~., ~~ de't fornævnie kO'lllitUZlen tilhørend.
gI"W1d"8~.Y~ke&art. ~ •. ti:).O .a:t ~ov eJerlAv og aOill. 1ndt'øl't i t1n«-

b058D tor Bvy bind .1&4 ,at størrel •• '7,0m2• f.e4ea 34-

løde., at optøreluen at au oygn1n, ~ller oaDyga1D& .t eller til-
bygning til ~ b8&tående by~1n& ikke ml b.gTn~... fcr1ndln te&-
ninger og planer tOl· lysningen er godkendt at: i.l'GI<h"linpnlJrfu."

for Aabenraa'aatør4døkreds. 0l at ~ds1stah1ndrend. boplant.nina
pi grunde'tIkket l~ke må etableres •

Det 'b8Ill111"k8a,at t...4n1ngBAlUYnet \Uldør trodDtnpsa&8Jl

1. el~ Mde <tea ,Q. JGllar 1954 har &odkeu4. tlip1nger 0' planer

tor an bibliotekøbYan1nø me~ tilhøreude park~ .. på arun4aty. _
ket • •



3't1ft.,nd$på arund.i tylU.lfi t dos:ll,jenud.;;:iftfQr 1r.QUlfJIU.en •

lA talillbot'ett1g$t er trud ~.inS;BJ1fIV: l et fOl' A:.t bcmrlila&m:tø -,. f

rAdøuøde •

19', .loV' aop.rl4, d..

Bergholts Andre ...
Chr. ~oDataann Emil Mygind
'Haaa Peter... Hans stolten

H. lIatthie...
A. areJniDg
Herbert Bøel

1'. Roøager-HaJ'1seJlP. 44 ChristenseD

Åt QnderskriTerBe udgør samtlige medlemmer &f BOT Bogn_ -
råd attestereø herved •

P. Rosager-B:ansen
." • ........ .1. l. • I; ~ • .....~. "I

7orans~ående tredniBg8deklarat1on godkeades åerved.
,..,.: < ( ,~ ; .: '; ( • I ••• ' ~ ) I,.... j. • : •

," ,."~~b~~~ aat,r.d" de. 21~.Jwai ~~,,.
J. P. Ca.pers ..

I •• , I

In~ført' L dagbo~en fo~l retskreds
Lundtofte og Nybøl herreder, den
Dagbog nr.' 3307~ 'akt : C 540 •
Lyst Tingbog Bov art. nr. 610 o. '

Gerhard Jensen

nr" 95'
17. Deco1955 •
, I

/ Ole Jensen,"

Genpartens rigtighed bekræftes .'"
. Frednin~snævnet

for

Aabenraa amt s rådskreds
• • I • I t

,den 29. ~ece~ber
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT,
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf.nr. 74 72 22 05

... :vfodtaget I

REG NR. JK~:_og Narurstyrefsen

• :: O Dcre '~C3• 1...,..,
2 L t-). c:>o

Den 16. december 1993 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 74/93

Ansøgning fra Bov kommune om tilladelse
til opførelse af en tilbygning til Bov
Bibliotek på matr. nr. 610 Bov

41 § 50 - fredningsdeklaration

Der fremlagdes skrivelse af 9. december 1993 med bilag fra
Sønderjyllands amts, landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-4-503-6-93.

Det fremgår af sagen, at tilbygningen er på ca. 200 m2, og at
biblioteket ligger indenfor et område, som er omfattet af en
fredningsdeklarion om "Oldemorstoft's" jorder fra 25. juni 1955.

Det er oplyst, at fredningsdeklarationen er udfærdiget før
anlæggelsen af en omfartsvej øst for biblioteket, men at
fredningsnævnet under fredningssagen har godkendt tegninger og
planer for en biblioteksbygning med tilhørende parkanlæg på
grundstykket.

Fredningsdeklarationen indeholder bl.a. en bestemmelse om, at
opførelse af en bygning ikke må begyndes, forinden tegninger og
planer for bygningen er godkendt af fredningsnævnet, og at
udsigtshindrende beplantning på grundstykket ikke må etbaleres.

Landskabskontoret har bl.a. anført, at man ikke finder, at den
ansøgte tilbygning vil påvirke udsigten fra Bovvej ud over
tunneldalen. Arealet er omkranset af træbeplantning, og der er
iøvrigt fjernet bygninger fra arealet inden tilbygningen er

\?. \'\ 6-0CC l
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påbegyndt. Udfra det medsendte tegningsmateriale findes
tilbygningen iøvrigt bygningsmæssigt i god harmoni med den
eksisterende biblioteksbygning.

Sønderjyllands amt har anbefalet det ansøgte.

Det er overfor nævnet oplyst, at kommunen af en fejltagelse har
påbegyndt byggeriet.

Nævnets afgørelse:

Nævnet skal først overfor Bov kommune påtale, at byggeriet er
igangsat før de fornødne tilladelser fra fredningsmyndighederne
er indhentet.

Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider imod
fredningens formål og meddeler derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til, at der etableres en
tilbyg ing på 200 m2 til Bov Bibliotek.

\.~t,
S.A. oustø

,tt Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder,
der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens
dokumenter.
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