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REG. NR. 5.5509.01.1

LUNDSBJERG
B LAD KNÆK

545 ÅBENRÅ 1212 III Sø
INDHOLDSFORTEGNELSE

- Deklarationer af 1/2 og 15/5 1972 (privat), lyst 9/3 og 6/6
1972, om vilkår for dispensation fra skovbyggelinie til
etablering af industriområde .
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MATRIKE L FORTEG N EL S E
,

(ajour pr. 9 / 3 19 72 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

10, 11, 62, 615 Stubbæk, Ensted

Gældende matrikulært kortbilag: 25/2 1972

Se også REG. NR.:
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62, 145 og 615
ejerlav, Ensted sogn.
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Matr.nr. lo, 11,

Stubbæk

t

Anmelder:

POUL FINK OLE VOGENSEN
Advokater ;; Abenr'

• D E K L A R A T ION

Ved skrivelse af 16. juni 1967 til fredningsnævnet for Åbenrå

Amtsrådskreds ansøgte Ensted kommune om dispensation fra naturfred-

ningslovens § 25 stk. 2 til byggeri til industriformål inden for

300 m grænsen fra skovarealerne på Lundsbjerg bakke syd for Stub-

bæk skov vest for hovedvej A 10 og nord for amtsvejen Lundsbjerg-

Tinglev.

e• Andragendet er behandlet af naturfredningsnævnet for Åbenrå

Amtsrådskreds den 7. juli 1967 hvis afgørelse af Danmarks Natur-

• fredningsforening efter anketilladelsen, meddelt af Ministeriet

for kulturelle Anliggender er indbragt for Fredningsankenævnet for.,

t
I

Jyllands amter, der den 30. maj 1968 har meddelt dispensation fra

naturfredningslovens § 25 stk. 2 og 4 til industribebyggelse på det

i sagen omhandlede område på vilkår:

at det på det vedhæftede kort med rØd skravering viste areal: mod-
nord og øst afgrænset af skovarealet, mod syd af stamvejen (forbin-

delsesvejen) og mod vest af den offentlige vej Styrtom - Stubbæk,

• helt friholdes for enhver form for bebyggelse,

~ der på den ca. 200 m lange strækning, der ligger umiddelbart
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i Østlig forlængelse af det fornævnte med rødt skraverede areal,

~.. friholdes for bebyggelse et bælte på mindst 5 m bredde mellem

industrivejen og skovskellet, således at industrivejen danner

grænse mellem dette bælte og den syd for vejen liggende industri-

bebyggelse,

~ der langs vejens videre forløb øst herfor ikke må bebygges

nord og øst for vejen nærmere end 15 m fra skoven,

at endelige planer, herunder bygningstegninger, beskrivelse, be-

4t liggenhedsplan og materialer forinden byggeriets påbegyndelse god-

kendes af f~edningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds, hvorved be-

~ mærkes, at udnyttelse af den del af arealet, der kommer til at lig-

ge nord for forbindelsesvejen, i videst muligt omfang forbeholdes

let industri, håndværkspræget industri, salgsforeninger og eventu-

elt forretningsprægede ~irksomheder med salgsudstillinger o.l. og

at der, forinden udstykning finder sted, for det øst for den oven-

for nævnte 200 m lange vejstrækning beliggende areals vedkommende

tinglyses deklaration om den lige nævnte byggeafstand (15 m) og i

øvrigt af fØlgende indhold:

l. Grundstyksejeren opsætter og vedligeholder hegn mellem

grunden og skoven efter statsskovvæsenets nærmere bestem-

melse.

Enhver færdsel over skellet er forbudt.

2. Skovens træer i og langs skellet må ikke beskadiges. Krav

om kapning af grene, der rager ud over grundstykket, kan

ikke rejses.

3. Arealet mellem bebyggelsen og skoven skal holdes i ordent-

lig og ryddelig stand.

4. Affald, herunder grene eller løv, uanset om disse måtte

hidrØre fra skovens træer, må ikke kastes ind i skoven

eller på anden måde tilfØres denne. Eventuelle skarnkas-
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ser skal anbringes på eller ved bebyggelsen.

5. Anden bebyggelse end den tilladte må ikke uden fred-o ;,,
.''.~

ningsnævnets tilladelse finde sted, og dette gælder

også udhuse, skure og lignende.

Nærværende deklaration begæres tinglystpå matr.nr. 10, 11,

62, 145 og 615 Stubbæk, Ensted Sogn, med prioritet forud for al

pantegæld, påtaleberettiget er Fredningsnævnte for Aabenraa

Amtsrådskreds.

Åbenrå, den ~ 1 FEB. i972

So~ ~jer af matr.nr. 10, 11 og 615 Stuboæk ejerlav, Ensted sogn •

AABENRAA ByRAO
// P. b. v~ ~.,ø~CJ/~~~- ~,"4--

Cnmm[',IJ8.rsen-JJedet ~.---.. (
1orgmester. ~~t2~

/ E. fuugts'ø
kommunaldirekt r.

Indført i dugh~~ f~r r.~ell iAaaear~

de. - 9 MAR. 1972
IJ 11t'

Fuldmagt forevist.
Lyst på matr. 10,11 og 6 15 •

.'
AFvmST f.s.a. matr 62 og 145

da A,1benraa kommune if1g.
tingbogen ikke er disse
matr. nre.
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Matr. nr. 62 Stubbæk ejerlav,

Ens tf~d soen. 220J •

•

rr o k l a r a t i o n=~======:=============
Ved skrivelse af' 16. juni 1967 til fredningsnævnet f'or

Å!Jf>ll rå AIll"t srcidskr('lisansøgte ~'nsted kommune om dispensa tion fra

naturfrednineslovens § 25 stk. 2 til byggeri til industriformål

innen for Joo m erænSI:n fra skovarealerne på Lundsbjerg bakke

syd for Stubbæk skov vest for hovedvej A lo og nord for amts-

vejen Lllndsbjer:.;-Tinglev.

Andragendet er behandlet af naturfredningsnavnet for

Åbenrå Amtsrådskredsden 7. juli 1967 hvis afgørelse af Danmarks

Naturfredningsforening efter anke tilladelsen, meddelt af Mini-

stcriet for kuJtur€1le Anliggender er indbragt f'or Frednings-

anken<J::vnp.tfor Jyllands amter, der den Jo. Dlaj 1968 har meddelt

dispensation fra naturfrednincslovens § 25 stk. 2 og 4 til indu-

strihcbyggelse [Jddc\, i sal;€llomhandlede område på vilkår:

~ Lle t pCl det vedhæftede kor t nJp.drød skravering viste areal:

ml)d nor-d oe øst a:fgrællsetar !;kovareal.et,mod syd af stamvejen

(!"c~·i:in.i,.:lsesvt·jelljo::· flll)ti vpc.;t af den o:ffen.tlieevej Styrtom-



grwlden og skoven efter statsskovvæsenets nærmere be- .I

,

,I
~tubbækt helt friholdes for enhver form for bebygge~se.

'. ~ der på den ca. 200 m lange strækning, der ligeer umiddelbart

i østlig forlængelse af det fornævnte med rødt skravere~e areal,

rr'iholdes for bebyggelse et bælte på mindst 5 m bredde mellem

industriveje~ og skovskelle~, således at industrivejen danner

grænse mellem dette bælte og den syd for vejen liggende iridustri-

bebyggelse,

~ der langs vejens videre forløb øst herfor ikke må bebygges

nord og øst for vejen nærmere end 15 m fra skoven,

~ endelige planer, herunder bye;ningstegninger, beskrivelse, be-
•

liggenhedsplan og materialer forinden byggeriets påbegyndelse

godkendes af fredningsnævnet ror Aabenraa amtsrådsk~eds, hvor-

ved bemærkes, at udnyttelse af den del af arealet, der kommer

til at ligge nod for forbindelsesvejen, i videst muligt omfang

forbeholdes industri, håndværkspræget industri, salgsforening-

er og eventuelt forretningsprægede virksomheder med salgsudstil-

lin~er o. L. og

at der, forinden udstykning finder sted, for det øst for den oven-

l. Grundstykcjeren opsætter og vedligeholder hegn mellem

,
st(~mmclse. \""

Enhver færd~cl over skellet er forbudt.

2. Skovens træer i OG lanGS skellet må ikke beskadiges.

Kra v om hapn in~ af GrenE:t der rager ud over grund-

sLykknt, kan ikke rejhu~.

1. Ar(·:J.let.:nt~llelrl1..t·hY~:i.:(;lsen.Of; sl<oven skal holdes i
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ordentlige ~e ryd~lig stand.

4. Affald, herunder grene eller lov, uanset om disse

måtte hidrøre fra skovens træer, må ikke kastes

ind i sk~ven eller på anden måde tilføres denne.

Eventuelle skarpkasser skal anbringes på eller

ved bebyggel~en.

5. Anden bebYGgelse endden tilladte må ikke uden fred-

ninGsnævnets tilladelse finde sted, og dette gælder

også udhus\;, skure og lignende.

PåtaleberettiGet er Fredningsnævnet-for AAbenraa Amts-
r<1dskreds.

Sønd~rbbrg, den 15. maj 1972 .
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J. ~:. Plum.
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/D~l af

,/ Stubh'Pk .

Er.Rt~d SOIl,·n

~ab~nraa-Sønderbor~ amt
Kopi af min. matrikelkort
Amtslnnd!nspektøren i Aqbenraa
den 'Zs. fehr. 19?:?

P. B. v.
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\. lønd inspektør /rljJ.

.\

" ,

.~,~
" "

I ' •• . , '

. '" ,,;- '; ~. :.

...; :~'.'

t" • "." '1

.; .1
I •.. ' '. '.

, l' •

'. I' I'.0 •


	Forside
	DEKLARATIONER>
	DEKLARATIONER>



