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J. nr. 28.426.

Hatr. nr. 55 S. Vandflod
by m.m. t Oksby sogn.

Anmelder:

P. J. PEoeRSEN • \: .,:: f-'7C- -r-
Utld. . .:.• ' •

.,.... .~

D E K L A R A T I 0 N-----------------------
Underskrevne Val d e m a r H a n s e n t Blaavand, der

er ejer af ejendommen matr. nr. 55 S. Vandflod by m.m., Oksby so~n,
forpligter herved mig og efterfølgende ejere og bru~ere af ejendom-
men og herfra. udstykkede pa.rceller til, Hår ud sty l-:.n Lng ti 1 Go!'!::r!t'"~-
husbebyggelse og/eller bebyggelse med ~ommerhuse på ejenuommen el-

ler herfra udstykkede parceller skal finde sted, at overnolde
følgende bestemmelser:
§ l. Byggetilladelse.

Inden bebyggelse påbegyndes, skal byggetilladelse være indhentet
hos Ribe amtsråd.
~ 2. Udstykning •

•
Ejendommen udstykkes i overensstemmelse med den deklarationen v~d-
hæftede udstykningsplan af januar 1967, hvorved der fremkoI!1merI)

parceller.
§ 3. Veje.

Adgangen til parcellerne sker ad den på vedhæftede udstyknings-
plan viste offentlige vej samt ad de li"E::ledesp6.planen viste

[flibei I%~- /5'- a8 /11'1 l
.mhråd t·/
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Parkering på private veje må ikke finde sted.
§ 4. Grundens benyttelse.

- private udstykningsveje, der udlægges i 8 meters bredde.

På ejendommen og herfra udstykkede parceller må kun opføres be-
byggelse, der alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrum-

I~ II I
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"'lA+' 1-_ .... ",,':J"april - 30. september"og uden for dette tidsrum til kort-
varige ferieophold, weekends o.lign.
§ 5. Grundenes bebyggelse og bebyggelsens placering.

På hver selvstændig matrikuleret ejendom ~a kun opføres en enkelt
i'.. bebyggelse med de dertil sædvanligt hørende udhuse og garager, alt

efter amtsrådets nærmere godkendelse.
ttudnyttelsesgraden må ikke overstige 0,10 •
• Sommerhuse med dertil hørende udhuse og garager holdes mindst 4 ~:eter

fra skel mod nabo grund og mindst lo meter fra vejmidte. Bygninge!" med
tag af strå eller andet let antændeligt materiale skal altid holjes

Denne afstand kan dog nedsæt tes, såfremt bebyggelsen sker i uVtH·,.:n:.:--

stemmeIse med en af amtsrådet godkend t bebyggelsesplr-m, der sikre:'
mindst 20 meters afstand mellem huse med let nntændeligt tag.
Der må ikke bygges på eller ved klittop eller foretages ud J!!:"':li ng_af klit.

mindst lo meter ~ra naboskel.

,
"

Bebyggelse placeres stedse således, at husenes længderetn: ng bliv."
.øst-vest. Bebyggelsen placeres endvidere efter de pf~ plane:. angiv! t'

retningslinier.
§ 6~ Bebyggelsens udformninger.

i

l
I

1 i,,

Bygningerne må ikke opføres med mere end een etage og med tagskæ"
ikke mere end 2,5 meter over middelkoten for husets hjørner bor ! I

fra gavl trekanter.
Tagets vinkel med det vandrette terræn skal være 45°. Taget ti' res

_strå.
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Husets ydre bygningsdele skal fremtræde i farver, der er dannet
at hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra di siene, umbra,
engelskrødt, italienskrødt og dodenkop) eller disse sidste farvers
blanding med hvidt, gråt eller sort.
Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.
Sokler holdes sorte (asfal~~ret eller tjæret) eller udføres i faca-
demes materiale.
Regn mod ve.:e og stier må kun være levende heg:l med eller uden een
eller to vandrette, glatte tråde.

.§ 7. YandfoI3yning og afløb.

Vandforsynings- og afløbsforholdene indrettes i overensstemmelse
med ~O~'Inen6 sundhedsvedtægt.
§ 8. Grund~jerforening.

Ved bestemmelse af sognerådet eller amtsrådet kan det pålægges alle
ejere (og brugere) af sommerhuse og sommerhusgrunde på eje~dommen og
nerfra udstykkede parceller at være medlem af en grundejerforening
for området, der derefter straks vil være at oprette med en besty-

på 3-5 medlemmer, hvoraf eet medlem udpeges af sognerådet. Foreningen
kan kun ophæves med pognerådets og amts~ådets samtykke.
Grundejerforeningens vedtægt kræver godkendelse af sognerådet
og amtsrådet og må indet.olde bestemmelser om, at foreningen har
indseende med overholdelsen af de i nærværende deklaration inde-
hold~e bestemmelser, og om at det påhviler den at forestå vedligr:-
holdeIse af fællesveje og -stier i området og forlods at afholde
alle omkostninger i forbindelse hermed.
; 9. Disoensation.
Dispensationer fra deklarationens bestemmelser kan meddeles af

tt amtsrådet med fredningsnævnets tilslutning efter forud indhentet
erklæring fra sognerådet.
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"~ lo. Tinglysning og påtaleret.

Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på ejendommen
matr. nr. 55 ~ Vandflod by m.m., Oksby sogn, forud for al pantegæld.
Påtaleret har Ho-Oksby sogneråd, Ribe amtsråd og fredningsnævnet i

Ribe amtarådakreds.
J. : ....

Ovørtrædea deklarat10nenø bestemmelser, og bringes forholdene
på stedet ikke efter sognerådets eller amtsrådets påtale inden tor
en nærmere aagiytt frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er

sognerådet eller amtsrådet berettiget til at lade nødvendige arbejder
ud!ø~e på ejerens eller brugerens regning.

p.t. Var d e , den 21. august 1967 •
Som ejer af matr. nr. 55 c
Vandtlod by m.m., Oksby sogn:

Stl~t.l ••n at toraa.t1end. b1cce ••rvitut tiltrædes.
Hib. &at.rld, den 5.••pteaber 1967

/~
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ibe amtsråd frafalder hermed sin påtaleret og dispensationsbeføjelse
or foranstående deklaration, idet dispensationsbeføjelsen overføres
il Blåvandshuk kommune.
'be amtsråd,
dvalget.~or teknik og miljØ.

be, den 2 7 SEP" 1979

---...--
L<"l,i :.-!Lv'f~' ..."....1...."

eJ JESPER o. TERMANSEN
amtsatkllekt
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., ,. •FREDNINGSNÆVNET Modtaget!
Skov- og Naturstyrelsen

1 5 JUNI 1988 sp/iØ
FOR Esbjerg. den

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Rolfsgade 94 . Postbox 60

6701 Esbjerg. Tlf. 05 136677

Formanden

Nævnet har dags daEo tilskrevet Blåvandshuk kommune
såleEles:

'I
J.nr. 239/87

Sag vedrØrende krav om fjernelse af sommerhus beliggende Østkrogen 13,

Ho, matr.nr. 55 c Vandflod by, Oksby.

Ved skrivelse af 16. august 1987 fra Niels B. Termansen, Ra-

nunkelvej 9, 5700 Svendborg til Fredningsnævnet, fremsendte denne bl •

a. en kopi af sin skrivelse af samme dato til Blåvandshuk kommune, ud-

valget for teknik og miljø. I nævnte sktivelse til Blåvandshuk kommune

fremsatte Niels Termansen krav om, at et igangværende byggeri på matr.

nr. 55 c Vandflod by, Oksby omgående skulle standses, samt at arealet

snarest bringes tilbage til sin oprindelige tilstand. Niels Termansen
r

gjorde i skrivelsen til kommunen nærmere rede for kravets baggrund.

Ved skrivelse af 31. august 1987 fra Niels Termansen til Frednings-

nævnet anmodede denne nævnet om at tage sagen op til vurdering. Med

skrivelsen fremsendtes en række bilag, heriblandt Blåvandshuk kommu-

nes svar på Niels Termansens ovennævnte skrivelse af 16. august 1987.

Kommunen meddelte heri bl. a. Niels Termansen, at dennes krav

om standsning af byggeriet ikke kunne imØdekommes.

Fredningsnævnet fremsendte sagen til hØring i Ribe amtsråd,

teknisk fdrvaltning, der den 16. oktober 1987 afgav sålydende udta-

lelse vedrØrende sagen:



I

, •I'

••
,I
I
I
I

•
•

- --_.,-------

l -

1/

VedrØrende indsigelse mod byggeri på matr. nr. 55 E, Vandflodi
Oksby, Blåvandshuk kommune. c:.'

Ved hØring af 19. august 1987 under j.nr. 239/87 har Fred-
ningsnævnet for Ribe amts fredningskreds anmodet amtsrådet om
en udtalelse over en fra overlæge Niels B. Termansen, Ranun-
kelvej 9, Svendborg, modtaget skrivelse af 12. august 1987
vedrØrende indsigelse mod byggeri på matr. nr. 55 c, vand flod
by, Oksby i Blåvandshuk kommune. Termansen har senere supple-
ret med skrivelser af henholdsvis 16. august ll., 24. og
26. september 1987. De tre sidstnævnte skrivelser er sendt di-
rekte til amtsrådet, men det fremgår af skrivelserne, at næv-
net er tilsendt tilsvarende materiale. Amtsrådet har endvidere
modtaget kopier af skrivelse af ll. august 1987 fra J. M.,
Westergaard, Mikkelborg Alle 7, 2980 Kokkedal, til Blåvandshuk
kommune vedrØrende samme sag. " -

Da amtsrådet således både har modtaget sagen som hØringssag
fra fredningsnævnet og direkte har modtaget skrivelser fra
grundejere i området, skal nærværende skrivelse betragtes som
både en udtalelse til nævnet og en besvarelse af grundejerne.

på grundlag af det således modtagne materiale og gennemgang af
gamle sagsakter (helt tilbage til 1966), samt interne drØftel-
ser med jurister og teknikere her i forvaltningen, skal man
afgive efterfØlgende udtalelse/besvarelser.

./.

Af udstykningssagen i amtsrådets arkiv (j.nr. 325-1-2-67)
fremgår, at landinspektØr Gunnar Jessen, Varde, i efteråret
1966 fremsendte forslag til udstykningsplan til det daværende
Ho - Oksby sogneråd med anmodning om 'godkendelse (se~bilag 1) •
Denne plan omhandlede hele det oprindelige matr. nr. 55 E, og
man opererede med en byggelinie på 50 m. regnet fra vejmidte
(off. bivej, Oksby - HO). Efter forhandlinger omarbejde~~
planen, og en ny plan, dateret maj 1967, kom kun til atf'~~"~
omfatte den del af ejendommen, der reelt kunne anvendes tt1
sommerhusbebyggelse. Denne plan (bilag 2) fastlagte bygge-
felter for de kommende 6 sommerhuse på ejendommen, og 50 m
vejbyggelinien blev fastholdt. Planen er tilsyneladende helt
identisk med den plan, der er dateret januar 1967, og som er
bilag til den endelige deklaration, der er tinglyst 8. sep-
tember 1967 (se bilag 3) •

./ .

./.
Af et internt notat, dateret 1. september 1967, i udstyknings-
sagen fremgår det, at man har diskuteret, hvorvidt restpar-
cellen ("fællesarealet") skulle vises på den endelige udstyk-
ningsplan og omtales i deklarationsteksten. Denne interne
diskussion er endt i, at man har fundet det unØdvendigt at
vise/omtale disse forhold,' idet fredningskendelse af 25. no-
vember 1963 sikrer almenhedens adgang til det fredede. Denne
konklusion er imidlertid forkert, idet denne kendelse omfat-
ter området syd for kommunevejen Oksby - Ho. Den omtalte ken-
delse (Krogsande-Boldbyenge fredningen) er gennemfØrt i hen-
hold til naturfredningsloven.
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Fredningen på matr. nr. 55 E, som er angivet på det oprinde-
lige udstykningsforslag fra 1966, er en såkaldt klitfredning
og gennemfØrt i henhold til sandflugtsloven. Den på udstyk-
ningsforslaget angivne grænse mod fredet areal er sammenfald-
ende med deklarationskortets grænse mellem matr. nr. 55 c og
de seks udstykkede parceller. Dette kan måske delvis forklare
forvaltningens konklusion i 1967.

Herefter over til besvarelsen af de spØrgsmål, der er stillet
i det efterhåndende ret omfattende materiale. Forvaltningen
her har tilladt sig at konkretisere og komprimere spørgsmåle-
ne således:

1. Er deklarationen gyldig for matr. nr. 55 c ?

2. Dispensation - er procedurereglerne overholdt i relation
'--_~_,til amtsrådet og fredningsnævnet ?

3. Hvorledes kan restparcellens ("fællesarealetstl) status
ændres fra "fællesarealtl til byggegrund?

4. Hvorledes er offentlighedens ret til adgang til "fælles-
arealet" ?

5. Kan det accepteres, at "fællesarealetll (restparcellen),
den er vurderet som tludenbyggeret" overgår til bygge-
grund ?

6. Er vejadgangsspørgsmålet i relation til den gennemfØrte
klitfredning i orden ?

7. Kan andre end kommunalbestyrelsen tage initiativ til
standsning af byggeriet ?

8. Er det rimeligt, at tllovlydige borgere skal bringes til
at gå rettens vej for at få en offentlig instans til at
overholde tinglyste bestemmelser ?tI

Ad 1 (deklarationsområde) •

For forvaltningens jurister og teknikere er der ingen
tvivl om, at den tinglyste deklaration er gældende for
hele den oprindelige ejendom, altså både de 6 sommerhus-
grunde og restparcellen (det nuværende matr. nr. 55 c).
Her skal bemærkes, at deklarationens ordlyd må gå forud
for deklarationsridset, idet ridset er at betragte som et
bilag til deklarationen.

Det skal her også bemærkes, at den forelØbige deklaration
med tilhØrende rids ("udstykningsplanentl) i dag forment-
lig ikke kan tillægges nogen juridisk værdi, hvorfor der
ikke synes grundlag for at kommentere disse forhold yder-
ligere, end det allerede er sket indledningsvis.

Det opfØrte sommerhus er efter forvaltningens opfattelse
stridende mod flere af deklarationens bestemmelser.

Som det også fremgår af kommunens skrivelse af 26. august
1987 til Niels B. Termansen, har kommunens udgangspunkt
for behandlingen af byggesagen været, at deklarationen
ikke omfattede restparcellen. Sagen er derfor hos kommu-
nen behandlet ud fra byggelovens generelle bestemmelser
(en deklaration, som her omhandlede, er at betragte som
skærpende bestemmelser i forholdt til byggelovens almin-
delige bestemmelser).
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Ad 2 (dispensationsprocedure).

Med udgangspunkt i, at deklarationen er gældende for
restparcellen, vil et byggeri på restparcellen kræve en
dispensation i henhold til deklarationens § 9. Her skal
man imidlertid være opmærksom på, at amtsrådet ved på-
tegning af 27. september 1979 har overdraget kommunen
dispensationsbefØjelserne; men fredningsnævnet ses fort-
sat at have befØjelser i henhold til § 9.

l relation til nævnets stilling til sagen skal bemærkes.
at der i forvaltningen er en vis usikkerhed om, hvorvidt
nævnets afgØrelse i denne sag kan ankes til Over fred-
ningsnævnet, men dette tvivlsspØrgsmål vil blive klarlagt
i forbindelse med nævnets behandling af sagen.

•
Det kan her tilfØjes, at en kommune ikke er pligtig til
at foretage en nabohØring i en sag som omhandlede, men en
del kommuner vil nok være tilbØjelige til at foretage hØ-
ring i en sag som denne, idet de dispensationer, der er
nØdvendige, må siges at være ret vidtgående i forhold til
deklarationsbestemmelserne.•• Ad 3 (rnatr. nr. 55 CiS status).

Som det allerede er beskrevet foran, er der i 1967 sket
en fejlvurdering med hensyn til restparcellens "beskyt-
telse", således at det ikke direkte kom til at fremgå af
deklarationsteksten, at området var at betegne som et
"fællesareal", hvilket formentlig også har været medvirk-
ende til, at kommunen har disponeret, som man har gjort.

•
Ad 4 (almenhedens adgang).

En bebyggelse af restparcellen vil betyde, at almenhedens
ret til færdsel og ophold i henhold til naturfrednings-
lovens § 56 indskrænkes i området, idet disse bestemmel-
ser bl.a. angiver, at færdsel og ophold ikke må finde
sted inden for en afstand af 150 m fra beboede bygninger •
150 m - bestemmelsen vil således helt udelukke almenhed-
ens (og herunder også de 6 grundejere) ret til at færdes
hen over ejendommen, også selvom de lyngklædte klitter
ikke er indhegnet.• Ad 5 (ejendomsvurdering).

Dette forhold tilkommer det ikke amtsrådet (og vel næppe
heller fredningsnævnet) at vurdere; men det kan oplyses/-
bekræftes, at tidligere ejer af restpacelIen med henvis-
ning til at grunden ikke kunne bebygges, har fået vur-
deringen "sat i bund" (blev klassificeret som "uden byg-
geret"). Vurderingen er nu i forbindelse med udstedelsen
af byggetilladelsen blevet sat op svarende til niveauet
for de Øvrige sommerhusgrunde i området, er det oplyst
for kommunens ejendomsskattekontor.

Ad 6 (adgangsforhold).

Det kan oplyses, at OksbØl skovdistrikt, hvorunder tilsy-
net med fredede klitområder hØrer, telefonisk har oplyst
at sagen ikke ses at give problemer i forhold til den '
gennemfØrte klitfredning.
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Ved en herfra foretaget besigtigelse er det konstateret,
at det opfØrte hus' tagudhæng tangerer linien mellem
klitfredningspæl nr. K 231 og K 230.

Ligeledes blev det konstateret, at "adgangshullet" ("hul-
let" mellem klitfredningslinien K 231/K 232 og vestskel-
let af matr. nr. 55 bØ, smst.) til Østkrogen tilsynelad-
ende er godt 3 m bredt. Denne konstatering er således
sammenstemmende med landinspektØr Niels Kr. Nielsens af-
givne erklæring af 10. september 1987, pkt. 2, til kom-
munen.

Vejadgangsforholdet synes således, ikke umiddelbart at
være et problem.

Ad 7 (standsning af byggeriet).

Ud fra de forhold, der gØr sig gældende i denne sag, må
det siges, at det er kommunalbestyrelsen (bygningsmyndig-
heden) , der' er den primære ansvarlige myndighed, hvorfor
et sådant initiativ, i givet fald, skal tages herfra •

Hertil kan fØjes, at det tidligere var den enkelte ansØ-
ger, der havde ansvaret for, at sa~tlige godkendelser var
indhentet. I dag har kommunalbestyrelsen ansvaret for,
at godkendelser fra andre myndigheder er indhentet, inden
der udstedes en byggetilladelse (se evt. bygningsregle-
mentet, udfærdiget i medfØr byggeloven, bestemmelserne i
pkt. 1.3, stk l).

Ad 8 (evt. retssag).

Umiddelbart synes det ikke rimeligt, men man vil herfra
anbefale beboerne at afvente fredningsnævnets behandling
af sagen. Afhængigt af sagenss udfald hos nævnet (Over-
fredningsnævnet), kan man så herefter tage stilling til,
om man vil "gå rettens vej".

For fredningsnævnets vurdering af sagen kan oplyses, at sagen
ikke er berØrt af bygge- eller beskyttelseszoner samt gennem-
fØrte fredninger i henhold til naturfredningsloven: men det
opfØrte sommerhus ligger i et område, der er klassificeret
som fredningsinteressezone I. Endvidere er området i region-
planmæssig sammenhæng henfØrt til kategorien naturområde,
hvor naturbeskyttelsesinteresserne er et primært udgangspunkt
for arealanvendelsen. - Endvidere kan oplyses, at det opfØrte
sommerhus ligger i udlagt sommerhusområde.

Alslutningsvis skal bemærkes, at ud fra en ren landskabelig/-
fredningsmæssig vurdering, synes det opfØrte sommerhus det
pågældende sted at være yderst uheldigt placeret. Hertil kom-
mer, at de intentioner, der har ligget bag deklarationens ud-
formning bl.a. med hensyn til byggeriets indpasning i land-
skabet, ikke synes tilgodeset.

./.

./ .
For Nævnets vurdering er endvidere vedlagt kopi af diverse
kortmateriale (i alt 4 kort, mærket bilag 4 til 7), hvorpå
det opfØrte hus skitsernæssigt er vist. - Endelig er vedlagt
2 fotoark (bilag 8).

Denne skrivelse er enslydende tilsendt til fredningsnævnet i
Esbjerg, overlæge Niels B. Terrnansen i Svendborg og hr. J. M.
Westergaard i Kokkedal. Blåvandshuk kommune er blevet orien-
teret ved en kopi af skrivelsen. - De i skrivelsen nævnte
bilag er kun sendt til fredningsnævnet.,1
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Af sagen fremgår i Øvrigt, at der den 8. september 19~7 på

ejendommen, matr.nr. 55 c Vandflod by m.m. Oksby sogn blev tinglyst

en deklaration, hvori det bl.a. hedder: " ..•.••.••••.•••••..•••••••

§ 2 Udstykning.

Ejendommen udstykkes i overensstemmelse med den deklara-

tionen vedhæftede udstykningsplan af januar 1957, hvor-

ved der fremkommer 6 parceller.

...............................
§ 5 Grundenes bebyggelse og bebyggelsens placering.

\på hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres

en enkelt bebyggelse med de dertil sædvanligt hØrende ud-

huse &' -rga:va:<Je-ral t efter amtsrådes nærmere godkendelse.

••••.••••.•••••••••• bebyggelse placeres stedse således,

at husenes længeretning bliver øst-vest. Bebyggelsen pla-

ceres endvidere efter de på planen angivne retningslinier.

§ 6 Bebyggelsens udformninger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. taget tækkes med strå .

blank eller reflekterende tagmateriale må ikke anvendes ••

§ 9 Dispensation.

Dispensationer fra deklarationens bestemmelser kan med-

deles af amtsrådet med Fredningsnævnets tilslutning efter

forud indhentet erklæring fra sognerådet.

§ lo Tinglysning og påtaleret.

Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende

på ejendommen, matr.nr. 55 c Vandflod by m.m. Oksby sogn

forud for al pantegæld. Påtaleret har Ho/Oksby sogneråd,

Ribe amtsråd og Fredningsnævnet i Ribe arntsrådskreds.

Overtræde s deklarationens bestemmelser, og bringes for-

holdene på stedet ikke efter sognerådets eller arntsrå-

dets påtale indenfor en nærmere angivet frist i overens-

sternrnelsemed bestemmelserne, er sognerådet eller amts-

rådet berettiget til at lade nødvandigt arbejde udfØre på
ejerens eller brugerens regning •••••••..••.••••.••.......
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Den 2. oktober 1979 er der tinglyst sålydende tilfØjelse til

tt deklarationen:

"Ribe amtsråd frafalder hermed sin påtaleret og dispensati-

•
e
e

'~_onabeføjelse for foranstående deklaration, idet dispensationsbe-
"fØjeIsen overføres til Blåvandshuk kommune ••.•••.••••..••..••.•.••

Det nu opførte sommerhus er beliggende umiddelbart nord for

kommunevejen Oksby-HO. Arealerne syd for denne kommunevej blev fre-

det ved nævnets kendelse af 25. november 1963, hvilken fredning, blev

stadfæstet af Overfredningsnævnet, den 7. januar 1966. Ifølge denne
- .~---------------

kendelse skal disse arealer bevares i deres nuværende tilstand og må

ikke beplantes, opdyrkes, opfyldes eller afgraves, ligesom henkast-
\

ning af affald m.v. er forbudt. Arealerne må endvidere ikke bebygges.

Med de i sandflugtslovgivningen indeholdte. begrænsninger

der tillagt almenheden ret til færdsel til fods og ophold på hele om-

rådet.

Fredningsnævnet har den 14. april 1988 foretaget en besigti-

gelse af området, og det nu opfØrte sommerhus, hvorunder de fra Blå-

vandshuk kommune mØdende repræsentanter har anfØrt, at deklarationen

ikke er gældende for det område, hvor huset er opfØrt, idet de har

henvist til det deklarationen vedhæftede rids. Dette støttes bl.a.

på, at det er den landinspektØr, der har været med til at udarbejde

deklarationen, der er kommet med forslag til byggeriet.

Klageren fastholdt sin påstand om, at huset fjernes bl.a. un-

der henvisning til dets beliggenhed samt udseende, der er i strid med

deklarationen, hvis hensigt også har været en fredningsmæssig sikring

af området.

Ved besigtigelsen fremgik, at huset er ppfØrt i rØde mursten

med rØdt tegltag. Huset er beliggende umiddelbart op til kommunevejen,

hvorfra det er helt synligt, ligesom det ligger ganske udækket og me-

get markant i landskabet. De Øvrige seks huse på matr.nr. 55 c er del-

vis dækkede af den eksisterende bevoksning.

De for Blåvandshuk kommune mØdende oplyste iØvrigt under be-
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sigtigelsen, at man fra ejeren af huset har en ny byggesag liggende,

hvorefter denne ansøger om tilladelse til at opfØre en tilbygning

indeholdende swimmingpool. Denne byggesag er under hensyn:til nær-

værende sag stillet i bero indtil videre.
Som advokat for ejeren Morten Hansen har advokat Norlen, Vejen

tilskrevet nævnet den 8. juni 1988 således:

Sag: Matr. nr. 55 c, Vandflod by, Oksby, belig-

-----~~~~~-~~!~~~~~~_!~~-~!!~~~~---------------
Jeg tillader mig herved at rette henvendelse til
Dem på foranledning af hr. Morten Hansen, Toften
33, 6650 Brørup, der er ejer af ovennævnte ejen-
dom.

Min klient er i forbindelse med indgivelse af
ansøgning om byggetilladelse til svømmehal på
ejendommen Østkrogen 13 blevet gjort opmærksom på,
at der verserer sag i fredningsnævnet.

Foranlediget af en efterfølgende telefonsamtale
med min klient har Blåvandshuk Kommune fremsendt
nogle bilag i sagen, men jeg tillader mig herved
at anmode om aktindsigt for Morten Hansen og beder
Dem venligst foranledige, at samtlige sagens bilag
fremsendes til mit kontor til gennemgang forinden
Fredningsnævnet træffer afgørelse i sagen.

Jeg skal dog allerede på nuværende tidspunkt gøre
opmærksom på, at jeg ikke finder, at der er noget
grundlag ~or at nægte min klient at opføre svømme-
hal på ejendommen, såfrem § 6 i deklaration af 21.
august ~967, tinglyst den 8. september 1967 over-
holdes. r'·-;/

r-- - .
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Det bemærkes her, at min klient naturligvis ikke
har kendskab til de indledende forhandlinger, der
måtte have været ført vedrørende deklarationens
udformning me llem di verse købere af de fra ma tr.
nr. 55 c udstykkede parceller og hr. Valdemar
Hansen, men alene kan henholde sig deklara-
tionens indhold.

Med hensyn til deklarationen i sig selv bemærkes,
at det i § 5 er anført, at der på se lvstændigt
matrikuleret oma en enkelt bebyg-ejendom opføres
gel se og opførelse af en enkelt bebyggelse på
matr. nr. 55 c er således hjemlet i deklarationen,
ligesom det i øvrigt er forudsat ved § 2, at der
fremkommer i alt 7 selvstændige matrikel numre,
idet der frastykkes 6 parceller og således reste-
rer tilbage hovedparcellen.

Der kan sål edes ikke være nogen tvivl om, at der
ikke er behov for dispensation i overensstemmelse
med deklarationens § 9 og således ikke behov for
Fredningnævnets tilslutning, da opførelsen af een
ejendom på matr. nr. 55 c umiddelbart er i
overensstemmelse med deklarationens indhold.

Det bemærkes i øvrigt, at min klient har været i
kvalificeret god tro med hensyn til muligheden for
at opføre byggeri på ejendommen, idet der allerede
forinden handlens indgåelse forelå byggetilladelse
udstedt til den tidligere ejer Leif Jensen den
21.10.1986.

/ I

Må jeg på baggrund af ovenstående venligst snarest
~høre nærmere fra Fredningsnævnet.

\
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Fredningsnævnet finder navnlig under hensyn til, at de om-

.- liggende arealer dels er fredet ved en kendelse, dels er omfattet

af lov om klitfredning, at den, den 8. september 1967, tinglyste

deklaration er at betragte som en fredningserstattende deklaration.

Der er herved også henset til deklarationens indhold, der

nøje regulerer udformningen af bebyggelsen af de seks parceller, der

fremkom ved den foretagne udstykning. Fredningsnævnets påtaleret

findes herefter ikke at være bortfaldet ved senere lovændringer.

Fredningsnævnet finder byggeriet skæmmende både under hen-

4t syn til dets placering samt til bebyggelsens udformning, som er i

e
e

strid med flere af deklarationens bestemmelser.

Herefter og idet bemærkes, at Blåvandshuk kommune har givet

byggetilladelse uden at sikre sig, at Fredningsnævnets dispensation

i medfør af naturfredningslovens § 34 forelå, finder nævnet ikke, at

der kan meddeles dispensation til bibeholdelse af det opfØrte sornmer-

hus i strid med nævnte deklaration, hvorfor huset beliggende Østkrogen

13, Blåvand, på matr.nr. 55 c Vandflod by, Oksby, skal fjernes inden

udgangen af året 1988.

For så vidt angår den i advokat Norl~ns fØrnævnte skrivelse

til Fredningsnævnet indeholdende begæring om udlån af sagens bilag• forinden nævnet træffer afgØrelse i sagen, bemærkes

at nævnet umiddelbar efter besigtigelsen den 14. april 1988

foretog rådslagning i sagen og traf enstemmig beslutning

til denne afgØrelse og

at nævnet ikke finder, at der i advokat Norl~ns skrivelse

er grundlag for at ændre denne afgØrelse, hvorfor den

klageren meddelte afgØrelsesdato fastholdes.

Nævnets afgØrelse kan senest 4 uger efter at afgØrelsen er

meddelt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet, Slots-
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marken IS, 2970 HØrsholm, af ejeren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

ttl Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen, jfr.

e
e

I'

naturfredningslovens § 58.

P.n.v.

~h2-Terkel Svendsen II

hvilket herved meddeles P.n.v.
E.b.

/'~~-
~~~nC-

sekr.

Skov- og Naturstyrelsen
4. kontor

Slotsmarkne 13

2970 HØrsholm.
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OVERFREDNINGSNÆVNET
REG.NR. 0ft~70.0\.f

Slotsmarken 15 MC/ ic
2970 Hørsholm

Telefon 02 76 57 18

Advokat Thomas Herder
Vestergede 1
6840 Oksbøl

Den 21.12.88
J.nr. 1534/61-1/88

Advokat Mogens Norlen
Torvegede 2
6600 Vejen

Deres j.nr. C 7177 (advokat Harder) og j.nr. 42103 (advokat Norlen).

Fredningsnævnet for Ribe Amts Fredningskreds har den 14. juni 1988 truffet en
afgørelse, hvorefter der ikke kan meddeles tilladelse til bibeholdelse af et
sommerhus på matr.nr. 55 ~ Vandflod By, Oksby. Afgørelsen er truffet i medfør
af naturfredningslovens § 34, jfr. en på ejendommen den 8. september 1967 ting-
lyst deklaration. Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Overfredningsnæv-
net af Blåvandshuk Kommune v/advokat Harder og ef ejendommens ejer Morten Han-
sen v/advokat Norlen.

Klagen angår i første række spørgsmålet, om Fredningsnævnet har været beføjet
til et træffe afgørelse vedrørende den nævnte bebyggelse. Til belysning af
dette spørgsmål kan nævnes følgende:

I 1967/68 blev der udstykket 6 sommerhusgrunde fra matr.nr. 55 ~, der mod syd
grænsede til den offentlige bivej Oksby- Ho, og hvis vestligste del var klit-
fredet i henhold til loven om sandflugtens bekæmpelse. Efter udstykningen af
de 6 parceller var størstedelen af matr.nr. 55 c omfattet af klitfredningen.
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Arealerne på den anden side af bivejen var tilstandsfredet ved Overfrednings-
nævnets kendelse af 7. januar 1966.

Udstykningen af de 6 parceller var godkendt af Ribe Amtsråd på baggrund af den
dagældende landsbyggelcvs § 5, stk. 2, hvorefter Amtsrådet kunne nedlægge for-
bud mod sommerhusudstykninger.

Efter indstilling fra det daværende Byudviklingsudvalg for den vestlige del
af Ribe Amt havde Amtsrådet som betingelse for sin godkendelse af udstyknin-
gen forlangt oprettet en deklaration med nærmere bebyggelsesregulerende be-
stemmelser. En sådan deklaration blev godkendt af Amtsrådet og tinglyst på
matr.nr. 55 c den 8. september 1967.

Som andre deklarationer, der i 1960'erne krævedes oprettet på baggrund af
landsbyggelovens § 5, stk. 2, behandler denne deklaration især de enkelte par-
cellers afgrænsning, bebyggelsens omfang, udformning og placering på grundene
samt bebyggelsens anvendelse (kun til sommerbeboelse). Bestemmelserne herom i
deklarationen svarer i det væsentlige til de bestemmelser, der almindeligvis
blev optaget i byplan- og bygningsvedtægter for sommerhusområder. Deklarati-
onen indeholder herudover bestemmelser om oprettelse af en grundejerforening.

Deklarationen giver Amtsrådet kompetence til med fredningsnævnets tilslutning
og efter høring af Kommunalbestyrelsen at dispensere fra deklarationens bestem-
melser. Deklarationen tillægger disse 3 myndigheder påtaleret.

Deklarationen ses ikke at have været forelagt fredningsnævnet forud for dens
oprettelse og tinglysning. Den dagældende naturfredningslov indeholdt da hel-
ler ikke bestemmelser, som krævede fredningsnævnets tilladelse til en udstyk-
ning som den omhandlede.

Det fulgte imidlertid af den dagældende naturfredningslovs § 22, at der ikke
uden fredningsnævnets tilladelse måtte opføres sommerhuse i området, og at
ejendommens ejer var berettiget til erstatning for ejendommens værdinedgang,
hvis fredningsnævnet nægtede tilladelse. Det er ikke oplyst, om fredningsnæv-
net har meddelt tilladelse til bebyggelse af de 6 frastykkede grunde, og om
fredningsnævnet i så fald samtidig er blevet bekendt med deklarationen.
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De frastykkede 6 sommerhusgrunde og den ikke-klitfredede del af matr.nr. 55 ~
ligger nu i udkanten af et større sommerhusområde fastlagt oprindeligt i den
af Miljøministeriet den 14. december 1973 stadfæstede bygningsvedtægt for B1å-
vandshuk Kommune og senere ved lokalplan. Efter at arealet således var blevet
overført fra landzone til sommerhusområde, frafaldt Amtsrådet sin påtaleret
ifølge deklarationen og overdrog samtidig sin dispensationskompetence til Blå-
vandshuk Kommune. Dette tinglystes den 2. oktober 1979.

Efter det således foreliggende finder Over fredningsnævnet, at den omhandlede
deklaration ikke indeholder fredningsbestemmelser, til hvis fravigelse fred-
ningsnævnets tilladelse efter naturfredningslovens § 34 er nødvendig.

Selvom det kunne lægges til grund, at deklarationens retsgrundlag også er den
dagældende naturfredningslovs § 22, er fredningsnævnet s påtaleret overgået til
Amtsrådet ved ikrafttrædelsen af by- og landzone loven den 1. januar 1970, da
området blev landzone.

fredningsnævnets tilladelse til bibeholdelse af sommerhuset på matr.nr. 55 ~
Vandflod By, Oksby, er således ikke nødvendig, og den påklagede afgørelse ophæ-
ves derfor.

l sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets 11 medlemmer •.
Afgørelsen er enstemmig.

Til Deres orientering vedlægges kopi af Overfredningsnævnets skrivelse af
dags dato til Niels B. Termansen, Svendborg, som ejer af naboejendommen matr.
nr. SS bø sstd.

Med venlig hilsen
~,~ Cttsh~u-

Michael Christiansen
fm.
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