
Afgørelser - Reg. nr.: 02951.00

Fredningen vedrører: Dørkenvej

Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 18-03-1963

02951.00



DEKLARATIONER>



REG. NR. o 2. C? S \ . C> o C>

Dø R IX" El\) \J E j

•
MATRI KE L Fa RTEG NE L S E

(ajour pr. 2S'/3 19b3)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .
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Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:



,

L BRAlJG
landinspektør
r·~artensens Alle 3. Brande
Tlf. Brande 129. Kaldenr. 0718

REG. NR .. U~I /t, 6J

Matr. nr. 7u Reder Donnerup by,
Give sogn.

!..nnlelder:
.A. Bran.:;
landinspektør
Yartenbens alle 3
Brande

~ E K L A H A T ION

Undertegnede ejere af matr. nr. 7u Neder Donnerup by, Give sogn,
Niels Peter Petersen og Ch~rlie HUGo ~lillumsen pålægGer he~ved
vor ejendom følgende

BE S TZ!'liYrEL S~R :

1. De 2 huse, deT ønskes opført på en parcel, der agtes fraskilt
matr. nr. 7u, R~Ql opføres øst for en linie beliggende i en afstand
af 39 m fra Dørkenvejen, som vist på det af landinspektør Brang ud-
færdigede og vedhæftede kort.
2. Den Jel ef ~at~. nr. 7u, de~ ligger vest for denne linie, må ik-
ke bebygges uden fredningsnævnets samtykke.
3. Den på ma tr. nr. 7u værende del af "lunden" mL il{ke fældes uden
fredningsnævnets samtykke.
4. Den eksiste~ende bevoksning mod stien fra Dørkenvej til mindes-
mærket skul bevares i videst muligt omfang.

Denne deklaration bedes tinglyst på matr. nr. 7u Neder Donnerup by,
Jive sogn forud for pantegælden på ejendommen.

Påtaleberettiget er FREDNINGSNÆVNET FOR VEJlE AT1T.

Hjortsballe, den 18. mart 1963

N. P. M. Oetersen C. H. ~i!illumsen



:Indf0rt l Jagbob0n fo~ rettene :i_ Grindsted den 25. mar. 1963
~ysL. Tin~bog: bi~d Give III
Blad: 7u akt: Skab ~ nr. 710

Rius forevist og vedhæftet. Uskadellghedsattest forevist.

Retsanmærkning: l) samtidig er lyst dekl. om, at 7u og en uudstyk-
ket parcel altid skal have S~WEe ejer.

2) forud hæfter gæld, idet bemærkes, at lysning
forud for gæld ikke kan ske på det foreliggen-
de grundlug.

ee
8anders

Der Beddeles herved santykke til, at ovenstående deklaration må
tinglyses forud for pantebrevet til mig, der er lyst 1/9 1961.

• Give, d. 16. 4. 63 •
Adolf Danga8rd
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

REG. Hl2~5 \-00

Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 7552 4408

Give kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusbakken 9
7323 Give

Åbent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5103 - Birgitte Andersen

Modtaget i
Skov- neT Nat~;rd;;.vl"dsen Den 14. oktober 1999

] 5 OKT, 1999
Vort j. nr. FVA 28/99

Deres j. nr. Mindevej 7

Ansøgning om dispensation fra privat deklaration om fredning af "lund" på

matr. nr. 7 u og 7 v Neder Donnerup, Give

Ved skrivelse af 14. juni 1999 har Give kommune fremsendt en ansøgning fra

Rikke Lassen og Bjarke A. Bitsch om tilladelse til fældning af nogle træer på matr.

7 u og 7 v Neder Donnerup, Give.

Sagen har været forelagt for Vejle amt, der ved skrivelse af 25. august 1999 har

svaret følgende:

liDen 18. juni 1999 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse vedrø-
rende en ansøgning fra Bjarke A. Bitsch og Rikke Lassen om tilladelse til at
fælde nogle træer på ejendommen matr. nr. 7 u og 7 v Neder Donnerup, Gi":
ve.

Ejendommen er omfattet af to fredningsdeklarationer og ligger i landzone.
Den fredningsdeklaration, der er relevant for denne sag, er tinglyst på
ejendommen d. 25. marts 1963 af ejendommens daværende ejere Niels
Peter Petersen og Charlie Hugo Willumsen. Som påtaleberettiget er indsat
Fredningsnævnet for Vejle Amt. Der er ikke indsat høringsberettigede.

Ved besigtigelse på ejendommen har ejerne af ejendommene udtrykt ønske
om dels at fælde en del træer bag huset ned mod mindesmærket, dels at
fælde enkelte træer på nabogrunden, matr. nr. 7 a. Deres ønske begrundes
i, at de gerne vil anlægge lidt græsplæne bag huset. Desuden mener
ansøgernej at flere af træerne på nabomatriklen er til både fare og gene, idet
de hænger ind over deres beboelseshus. Det påpeges, at flere af træerne er
halvrådne eller syge.

Der ses ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder ved at
. '" ,·tillade, at der kan fældes træer på ejendommene matr. nr. 7 u og 7 v inden
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for en afstand af 45, O m fra Mindevej.

Hvad angår træerne på matr. nr. 7 a medgives det, at især to træer har en
uhensigtsmæssig hældning ind over beboelseshuset. Der ses ikke at være
betænkeligheder ved at imødekomme ansøgernes ønske om at fælde de to
træer under den helt klare forudsætning, at ejeren af ejendommen giver sit
samtykke hertil. Det bemærkes, at det ene af de to træer har fire stammer,
som alle kan fældes uden betænkeligheder.

Efter omstændighederne skal man ikke herfra udtale sig imod det ansøgte."

I deklarationen tinglyst den 25. marts 1963 hedder det:

"
3. Den på matr. nr. 7 u værende del af "lunden" må ikke fældes uden frednings-
nævnets samtykke. -

"

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 fældning af træer på matr.

7 u og 7 v Neder Donnerup, Give, inden for en afstand af 45 meter fra Mindevej.

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til, at der også sker fældning af træer på

naboejendommen matr. nr. 7 a. Det forudsættes dog, at ejeren af naobejendom-

men giver sit samtykke.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens 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.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.
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Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Rikke Lassen og Bjarke A. Bitsch, Amager 81,

7323 Give, til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Damhaven 12, 7100 Vejle U.
nr. 8-70-51-8-611-5-99), til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI

formanden Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks Na-

turfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, og til Skov- og Na-

turstyreisen, Haraldsgade 53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger

formand
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