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Udskrift
af

(JVERFREDNINGSNil~VNErrsKENDEIJSE SPR(JT()K0L.

Aar 1948, den 5. ()kt0ber, afsagde Overfrednings-
n-evnet paa Grundlag af mundtlig og skriftlig V'ltering
følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 771/47 vedrørende Fredning af en Parcel af
Ejendnmmen Matr,Nr. 737bk af Fredericia Købstads Bygrunde.

I den af Fredningsn~vnet fnr Vejle Amtsraadskreds
den 13. September 1947 afsagte Kendelse hedder det:

"Ved Henvendelse af 26.Septe~ber 1946 har Danmarks
Naturfredningsflrcning for Nævnet indbragt Forslag om, at der i
Medfør af L0V Nr. 140 af 7.Maj 1937 paalægges en Del af den Frederi
cia Kommune tilhørende ubebyggede Parcel Matr.Nr. 737bk af Frederi-
cia Købstads Bygrunde Servitut, om at Arealet ikke maa bebygges,
og at det ikke maa beplantes paa en saadan Maade, at Udsigten til
Fredericias Volde, hV0rtil Arealet gr~nser, gaar tabt eller
f'1rringes.

Fredericia Knmmune har prntesteret m,d Paalæggelse
af saadan Fredningsservitut.

Danmarks Natrufredningsf1rening 0g dennes Lnkalknmit~
har til Støtte fnr F1rslaget næst efter at henvise til Vnlde-
nes st0re hist lriske Betydning anført Betydningen af, at Passanter
ad H0vedfærdselsvejen til Fredericia straks ved Ank'1msten til
Byen mljtBger det betagende In~tryk af Voldanlæget, S0m det
net'1p h8r er muli ~t at faa.

Naturfredningsraudet har udtalt sig til Gunst fnr
Fredningsf'1rslaget 'lghar bl. a. anført, at V'11dene til Stadig-
hed bør danne et naturligt Bælte uden Bebyggelse mellem den
gamle By 0g dct v0ksende BY0mrRade udenf'r V'11dene, et Bælte af
allerstørste sundhedsmæs:dge I)gæstetiske Betydning. Raadet har end
videre henvist til V'11denes enestaaende Karakter 0g deraf flydende
Betydning som Turistaktiv 0g til, at der net0p det paag~ldende
uted gives Mulighed for Trafikanter til at modtage det rette
Indtryk af Anlæget.

F0reningen til gamle BY8ningers Bevaring har lige-
ledes støttet Fredningsf1rslaget med Henvisning til den F'1r-
ringeIse, der ellers vil ske i hele Voldanlægets Virkning.

Endelig har Nationalmuseet, der fører Tilsyn med
det legalt fredede Vnldterræn, anbefalet Flrsla~et under Henvisning

ti], at dette maa ses S0m en ViderGførelse af dun hidtidige Værnen
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'1mV'11dene, st1mhar vist sig at være at'nver"rdentlig Betydning
ogsaa f0r Byen som Turist- '1gKongresby.

Fra Fredericia Byraads Side er gj'1rt gældende, at
Spør;smaalet 0m Gmfanget af Fredningen af Vnldene er afGjnrt ved
omnyggelige Fnrhanolinger lliolLemByraudet 0g Nati0nalmuseet, 0g
Resultatet er bl.a. blevet, at det her f)mhandlede Areal er unddrage
Fredning, saaledes at K'1mmunen har Ret t il frit at diGp'~nere "ver
det. Ko®nunen har stedse v~rGt imødek'1mmende i dette F~rhlld,
'lgdet er dl)rf~~nfimeligt, at den frit og med Sikkerhed kan træffe
sine Disp'1sitilner 0ver de flie Are~ler, uden at skullde være
udsat flr, at der rejses nye ng uf'1rudselige Hindringer. Der
er nu indenfor Byrac,det fremkommet Plan om Regulering af dc:t

paag..eldende Kvarter. Herved er det omhaldlede Areal tænkt
indraget i en Bebyggelse af f'lrretninGsmæssig Art. r,~anhar tænkt
sig, at der her skulde slcabes et F11rretningskvarter, hv,rtil
Belig.;enheden maa anses f"r gunstig, og der vil herved kunne
bibringes Trafikanter d~t r~tte Indtryk af Byen ogsaa som
Forretningsby. Da Voldene ligger frit ud til Gaden paa den re-
sterenJe Strækning til Bypnrten, vil Trafikanterne alligevel
faa Udsynet til Voldene, og der er herved taget behørigt ij,ensyn
ogsaa til dette Forhnld. Byen har altid med Pietet vaaget lver
Vnldanlæget 0g erke: dt dettes V,Brdi baade for Almenheden "g for
Byen selv, '1gByraodets Gpfattelse er, at der ikke ved den
tænkte Bebyggelse, der pa~ selve Arealet iøvrigt kun ~r tænkt S'1m
ret lav Bebyggelse, vil ske nt1gen Fnrringelse af Voldanlægets
Karakter eller Virkning.

Et ikke ubetydeligt Mindretal indenf0r Fredericia
Byraad har dog tilkendegivet den Upfattelse, at Arealet
bør fredes S0m f 'reslsaet, "g at der desuagtet vil være Mulighed
fl)r at skabe et tilfredsstillende F_fJrretningskvarterpaa de ",m-
givende Arealer.

Fredericia Volde, der er anlagt i Midten af det
17de Aarhundrede, er et velbevaret , monumentalt hist"risk r,1indes-
mærke, uden Sidestykke her i Land ,t. Der er ydet betydelige (;fre
snavel fra statens S'1m fra Fredericia Kf'lrnmunesSide f0r at bevare
Voldene, og de er af Byens IndbYtgere stedse lmfattet med Pietet.

Efter at Vnldanl~get af Staten var 'verdraget til
Fredericia Kommune, blev Arealet fredlyst i 1917, og Nævnet
finder Grund til at fremhæve, at der fra alle Sider er udtalt
Anerkendelse af den næns lInmeog pietetilfuldeMaade, hvorpaa
Fredericia Kommune har røgtet og fremdeles røgter den Kommunen
paalagte st0re og byrdefulde 0pgave at v~rne om det stf'lrslaaede
og betydningsfulde Mindesmærke, '1gaf at Kl)mrnunenved sine
paa Byens Udvikling sigtende Disp'lsitinner tillige har haft denne
()pgave med i (;vervejelserne.

Efter at Lov Nr. 140 af 7.Maj 1937 0m Naturfredning
er traadt i Kraft, maa V'lldanlæget anses fnr l·.galt fredet i
Henh"ld til Lovens § 2 s'lm j0rdfast Fnrtidsminde. Ifølge
denne L(wbestem~:Jel8ebestemmes Gr:.ensernefqr det fredede 0mraade
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af Natinnalmuseet. Ved en (Nerensk 'mst af 3CJ.N,weQlber1938 mellem
Natinnalmuseet 0g Fredericia K'1mmune er der truffet Bestemmelse
om Fredningens Afgrænsning, bl.a. paa det paagældende Sted, ,g
efter denne (Jverensk·,mstmaa Gr'ensen for den le5ale Fredning
anses fastlagt, saaledes at hele det her omhandlede Areal ligger
udenfnr, og det er saaledes med Rette af Fredericia Knmmune hævdet
at Arealet har v~ret KnmIDunens frie Disp0siti0n undergivet, ~g at
Kom~unen har haft Føje til at gaa ud fra, at den tilsynsførende
Myndighed Nati0nalmuseet var indf~rstuaet med en eventuel Bebyggelse
af det Areal, der nu ønskes belagt med Servitut 0m Byggeforbud.
Ud fra denne F')rudsætning maa Sagen afgøres, saaledes at Fredning kun
kan ske ved ny frivillig CJverenskomst eller ved Kendelse.

Landevejene fra Vejle og Knlding, der samles udenf0r Frede-
ricia, fører fra Vest ind til Byen ng danner H0vedadgangsvejen dertil
liges~m Færdselen fra Jernbanestati1nen til Byens Indre f0regaDr
ad denne Vej, ng det ·,mhandlede Areal, der er en Del af Fæstningens
Glacis, er belie;gende "p til denne Ve j S'1met p')intde vue f'1rdenne.

Nævnet er med Hensyn til Spørgsma~let 0m Fredningsfor~laget
delt i et Flertal af 2 Medlemmer ,.,get Mindretal af l Medlem.

Flertallet udtaler:
Idet Flertallet er af den Opfattelse, at et Mindesmerke S0m

Frederici~ Voldanl~g virker ikke alene ved sine Detailler, men I)gsaa
ved sin magtfulde monumentale Helhed, maa det anse det f"r principiel;
rigtigt, at Vnldanlreget eller saa st 're Dele af dette s 'Ql muligt
ligger frit f0r Udsynet fra de 0mgivende offentlige Veje, ng det bør
ialtfald ske her, hV0r AreHlet ligger ud til den meget stærkt
trafikerede Adgangsvej til Byen, 0g hvor det k"mmer til at danne denm
pnint de vue for denne H,vedindfaldsvej. En Fril~ggelse af Arenlet
vil bevirke, at der gives Billedet af Vnldterrænet en Dybde og
Rummelighed, der maa virke betagend~_ paa Beskueren.

Som Følge heraf I)gunder Hensyn til, at det efter de N~vnet
f0relagte ()plysnin;~ermaa anSGS f0r muligt paa de '1mgivende Arealer
at skabe et F"rretningskvarter af det øn,~~ede vmfang .,gVirkning,
sa~ledes at d~ maa antages, at en Fredning ikke paa afgørende Maade
vil hindre Byens Udvikling, skønner Flertallet, at den ~mhandlede
Udsigt bør bevares, I)gstem~er fl)r,at BegærinCen 0m Fredning tages
til Følge i Henh,ld til Frednings1 wens § l Stk. 2 I)g§ 2, saaledes
at Arealet saaledes s)m det er afer~nset paa det Slm Bilag 11
fremlagte K'rt ikke maS bebyg es eller tilplantes med høj Beplantning,
i hvilken sidstn~vnte Henseende det findes mest hensigtsmæssigt at
bestemme, at eventuel Beplantning kun m~a flretages efter G0dkendelse
af Natil)nalmuseet, I)gat den nuværende Beplantning nedbringes til
en Højde, sl)mNati0nalmuseet maatte bestemme.

Mindre'tallet er enigt med Flertallet i dettes (Jpfattelse
af, at Vold.nlægget i størst mulig Udstrækning bør hnldes frilagt
for Udsyn fra 0ffentlig Vej, men finder dels, at en ret lav BebyggelsE
paa det 1mhandlede Areal ikl,evil f lrringe Virkningen af V 11danlæget,
dels, at det st-erke Indtryk af Vl)ldene vil m1dtages af PaGS!lnterne, nE
de knmmer nlgle faa Meter længere frem, og d~ls, at den planlagte Beby
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gelse ved Vesterpont er af saa stnr Betydning for Byen, at den
ikke bør bei:Srænses.Mindretallet stemmer derfqr flr, at Frednings-
forslaget nægtes Fremme.

Der vil v:ereat afgive Kendelse i ()verensstemmelse med
Flertallets Stemmegivning.

Der er af Fredericia Kommune fremsat Krav om en Erstatning
paa 4GuUO Kr. f0r Fredningens Gennemførelse.

Arealets Størrelse ~r ikke nøjagtigt 0pmaalt, men er ansla~e~
til ca. lfiuUm2•

Ko~~unen har i sin Tid haft et Tilbud paa Grunden, der d 'g
pas dette Tidspunkt var nlget større, pas 6()(j()(J Kr.

Da Grundens Beliggenhed bevirker, at den ikke kan sammen·
lignes ed andre Arealer, har N ,wnet ikke n 'get Sammenlienings-
grundlag, men i Betr8~tning af, at ~realet pua Grund af sin
Beliggenhed skounes at ville være af meget betydelig V~rdi s 'm
Byggegrund, ng da Kommunen hverken ved Servitutpaalæg eller paa
anden Maade vilde være hindret i at lade Grunden udnytte ogsaa til
høj Bebyge;else, finder Nævnet ikke den f'lrlangte Erstatning upass-=nde,
hv~rved ngsua maa henses til, at det maa fnrudses, at Kommunen vil
faa Udgifter til at holde Are8let i en passende Tilstand, og
Erstatningen fastsættes derfor til 4GGOG Kr.

Da Fredningens Gennemførelse medfører en betydelig Udgift, 0t

da Sagen skønnes at have Bet dning f'lrhole Landet, bestemmes, at
J~atskassen skal udr~de to Trediedele af Erstatningen, medens Frederi-
cia Kommunekasse udreder en Tredied0l.

Denne Kendelse vil være at tinglyse som Hæftelse paa Matr
Nr. 737bk af Fredericia Købs tads Bygrunde f'lrud for Pantegæld ng
andre ikke lovbestemte Hæftelser.

Paataleretten tillu~ es Fredningsn.vnet fot Vejle
~mtsraadskreds og Nationalmuseet hver fnr sig."

KendelsenaKonklusion er saalydende:
"Den Del af Bjendnmmen Matr.Nr. 737bk af Fredericja

Købstads Bygrunde, der er indtegnet pal' jet S"lmBilag 9 under 3a~en
fre~la8te Knrt, maa ikke bebys;es. Den paa Arealet nu v~rende Bep!ant-
ning skal, saafremt Nati0nalmuseet m3atte flrlange uot, nedbringes
til en af Nationalmuseet fastsat Højde. Beplantning af Arealet maa
kun ske med Nati'lnalmuseet G1dkendelse.

Denne Bestemmelse vil være at tinglyse som H~ftelse paB
Matr.Nr. 737bk af Fredericia Købstads Bygrunde ff)L'udfor Panteg:eld og
andre ikke 10vbestemte HÆftelsbr.

Paataleretten tilk"'TlmerFredningsnævrl8t f'lrVejle Amtsraods-
kreds og Natinnalmusect hver fnr sig.

I Erstatning f~r Servitutpaal~get betales til Fredericia
Kommune snm Ejer af Ejendom~en 40000 Kr., hv Iraf to Trediedele udredeE
af Statskassen ng en Trediedel ef Fredericia Knmrnunekasse.~

Sagen er i lIIedføraf Na turfrednin~sl ,vens § 19, 2.Stk. f 're-
lagt uverfrednitlgsn&vnet, hV'H'h<)sKendelsen er i.~lr'erl\etaf Ejen-
dommens Ejer Fredericitl Byraad."

vverf L'edningsn~evnet har den 5.Juli 1948 be sigtiget
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det fredede Areal og forhandlet med Repræsentanter fnr Byraadet,
Nationalmuseet I)gDanmarks Naturfrednin~sf')rening.

Da uverfredningsnwvnet kan tiltræd'e det af Fredningsm:vnets
Flertal anførte, vil Kendelsen være at stadf~ste.

T h i b e s t e ID m e s:
Den af Frednin8sn~vn8t fnr Vejle Amtsraadskreds den 13.

September 1947 afsagte KendeJse vedrørende Fredning af en Parcel
af Ejend~mmen Matr.Nr. 737bk af Fredericia Købstads Bygrunde stad-
fæstes.

Et K~rt betegnet som Bilag 9 visende Bareelien er vedhæf-
tet n~rværende Kendelse.

r Erstatnin{; tillægges der Fredericia K0mmune 4UlJ()(; Kr.,
hv lraf 2/3 eller 26.666,67 Kr. udredes af Statskassen 0g 1/3 ejler
13.333,33 Kr. af Fredericia Kommunekasse.

P.u.V.
Pnul Andersen. ,
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