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BØRGE HELBING PALLE HELBING
LANDSRETSSAGFØRERE

Mødeberettigede for Højesteret
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Matr. nr. 13 b Ølsted
by og sogn. StQ:lm~mRfj~1 Anmelder:

Børge og Palle Helbing
Landsretssag~ørere

D e k l a r å t i o n

Undertegnede ejer a~ ejendommen matr. nr. 13 b Ølsted

by og sogn, Ølsted Kro, kok John Reeh Andersen, Ølsted Kro pr.

Løsning erklærer og deklarerer herved ~or mig og e~terfølgende

ejere a~ ovennævnte ejendom i anledning a~ tilbygning til

Ølsted Kro, der li~ger nærmere end 150 m ~ra landevejen, at der

ikke må foretages ~ældning a~ de store træer i krohaven uden

~ samtykke fra Fredningsnævnet ~or Vejle Amt, ligesom der ikke

må opsættes reklameskilte på kroen, tilbygningen eller i nær-

heden af denne uden fredningsnævnets forud indhentede tilt~-
"'-

delse.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ejendom-

men.

For så vidt angår byrder og hæftelser m.v. henvises til

ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Fred-
, ,

ningsnævnet for Vejle Amt.
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• ?~ Overfrednlnganavnet (adr. Amallegade 13. 12S8l,(ø6enhavn K) .fbl.a.
ø< E:>" J5(""den. der har begaret frednlngsnævnets .fgørelse. 4g forakellige

I/.-~.> myndigheder. .Motel Ølsted Kro ~ K:f.efrlaten er 4 u~r fra den dag. afgørellen er meddelt den
Øls tedbrove j 8, Modtaget Ifrednlngsstyrels9l'l pA~tflrar:~~'t~~~::e ~vites fer udløbet.f kl efrllten. Er klage

• lvetkset. kan tilladelsen Ikke udnyttes medmindre 1:n opretholdea afØlsted t 2 6 NOV 1985 Overfrednlnganævoet.
• Det tilføjes, at nævnets tilladelse Ikke fritager for at Indhente forneden8723 Lø sning. tilladelse tra andre myndigheder. og at forpligtelser Ifølge tlnglyate

aervitutter er forbeholdt.
Ifølge naturfredningslovens i 64 a bortfalder en tilladelse. der er

meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredningsnævnet I henhold til
kap, VI eller §53. såfremt den Ikke er udnyttet Inden 5 Ar fra tIlladelsens
meddelelse. Dette gælder ogsA andre tilladelser samt dispensationer.
der er meddelt efter denne lov eller udstedt I henhold til loven. en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse,

Angående fredningsdeklaration af 20. august 1970.

Ved skrivelse af~o. oktober 1985 har De ansøgt fredningsnævnet
omtilladelse til at fælde og beskære træer i krohaven,

I ansøgningen er anført:
"Vi vil gerne søge tilladelse til at beskære et af vore træer

i krohaven, der hælder over naboens grundt samt at fælde et stk. træ,
der er gået ud.

Vi gør opmærksom på, at der er tinglysning på grunden. Vi anmo-
der om hurtig behandling af sagen, da der kan være fare for, at træet
vælter, inden det -bliver fældet.-

Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
der i skrivelse af 7. november 1985 har udtalt:

"Krohaven er omfattet af en tinglyst deklaration af 20. august
1970, hvorefter de store træer 1 krohaven kun må fældes med Frednings-
nævnets godkendelse.

Man skal ikke herfra udtale sig imod det ansøgte."
Fredningsnævnet kan for sit vedkommende meddele tilladelse til

det ansøgte.

Lis Hævdholm
suppl.
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