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- Afgørelse af 28/ 10 1991 (nævn 47/91) - tilladelse til
tilbygning.

- Afgørelse af 21/11-1992 (nævn 52/91) - ophævelse af
fredningsnævnets påtaleret jfr. Deklaration af 22/1-1964-
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Dispensationer i perioden: 28-10-1991 - 21-11-1991



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
REnEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS

_TLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

RE:.b. NL
HORSENS, DEN 28. 10 .1991 .

Juelsminde kommune,
Teknisk Forvaltning,
7130 Juelsminde.

Modtaget r
Skov- og Naturstyre'selY FA. NR. 47 /1991 .

2 9 OKT. 1991
~ævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) at bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat. kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold tIl
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

tilbygning til sommerhus på ejendommen matr.As.

Uverr.edningsnævJ1et ny adr: •
Sfotsmarken 15, 2970 HØrsh~im

x)nr. 8 m Overby by,

Den 9/9 -1991 har De til Fredningsnævnets udtalelse fremsendt
ning fra Vagn Nielsen, Axelborg 1 AIII, Horsens om tilladelse
opføre en tilbygning på 14 m2 til ovennævnte sommerhus.

ansøg-
til at

Sagen har været forelagt Vejle Amts fredningsafdeling, som i en skr.
af 15/10 -1991 udtaler:
"
Ejendommen ligger i sommerhusområde og omfattes af en deklaration
af l. maj 1965, hvorefter det ansøgte kræver godkendelse ved Fred-
ningsnævnet.

Der skal ikke herfra rettes indvendinger imod den ansøgte tilbygning,
idet det forudsættes, at byggeriet udføres i overensstemmelse med
deklarationens bestemmelser vedrørende placering, materisle- og far-
veudføre1se.

"
Fredningsnævnets tillader herved for sit vedkommende det anførte på
betingelse af at deklarationens bestemmelser overholdes.

P. N. V.

J. Bruun.

I,

:,:."
l'~161
l Mil jøministeriet
:', l Skov- Uo Naturstyre.lsen
I J.nr. SN \ "). ~\ IIO - O O C> \

" Akt. nr.

Kopi til:
1. Vejle amt, Fredningsafdelingen, j. nr.
2. Danmarks Naturfredningsforening

~v- og Naturstyrelsen /
4. Juelsminde kommunes vurderingsråd
5. Vagn Nielsen, Axelborg l All!, Horsens.

8-70-53-1-619-16-91
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FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
REnEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS:ttF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

Grundejerforeningen "Trekanten",
v/formand Vagn Nielsen,
Trekanten 5,
7130 Juelsminde.
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HORSENS, DEN 21. nov. 1991

FA. NR. 52/1991
Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af b!.a.
den. der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
Iværksat, kan tilladelsen Ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet

Det tilføjes. at nævnetstilladelse Ikke fritager for at mdhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse. der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfrednmgsnævnet i henhold til
kap VI eller §53. såfremt den ikke er udnyttet mden 5 år fra tilladelsens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer.
der er meddelt efter denne lov eller udstedt I henhold til loven. en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse

Overfredningsnævnet ny adr.:
Slotsmarken 1~. 2170 Hørsl'1Otm

I
Ang. ansøgning om ophævelse af Fredningsnævnets påtaleret i dekla-
ration lyst 24/2 1965 på ejendommen, matr. nr. 8k m.fl. Overby bY~
As sogn.

Den 28. oktober 1991 har De anmodet om ophævelse af Fredningsnævnets
påtaleret i h.t. ovennævnte deklaration, der indeholder nærmere
bestemmelser om bygningers størrelse, udformning og placering på
grundene samt om beplantning langs vejen. I henhold til deklara-
tionen tilkommer påtaleretten Fredningsnævnet for Vejle Amt samt
As - Klakring Sogneråd. De anfører i Deres skrivelse at grundene
forlængst er bebygget efter forskrifterne, og at det er formåls-
løst og tidskrævende, at alle ansøgninger om små forandringer i
husene skal gennem Fredningsnævnet. Godkendelse af Juelsminde kom-
mune må være tilstrækkelig •• Deres ansøgning har været forelagt for Vejle Amtskommunes fred-
ningsafdeling, som i en skrivelse af 8. november 1991 udtaler:• " ---
Ejendommen ligger i udlagt sommerhusområde. Deklarationen, der
er fra 1964 er sandsynligvis oprettet på baggrund af den dagælden-
de vejbyggeliniebestemmelse, som blev ophævet i 1983, jf. Miljø-
ministeriets bekendtgørelse nr. 334 af 7. juli 1983.

-- " .Man skal ikke herfra udtale sig imod det ansøgte

Fredningsnævnet kan tiltræde det ansøgte og kvitterer herved
sin påtaleret i henhold til deklaration tinglys~ den 24. februar

l : "p .- l~ _ .. -t:;\ :;:.•
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1965 på matr. nr. Bk, 81, Bm, Bn, 80, 8p, Sq, Sr, og Bs Overby
by, As til aflysning.

Kopi til: Vejle Amtskommunes fredning~afd.
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen
Juelsminde kommune
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