
 

 
 
 
 
Offentlig bekendtgørelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Østrupvej 3, Glud, 7130 Juelsminde 

 
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af den bevaringsvær-
dige bygning på adressen Østrupvej 3, Glud, 7130 Juelsminde. Den bevaringsværdige 
bygning er udpeget i Hedensted Kommuneplan 2021-2033. Det betyder, at kommunen i 

henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, § 18 stk. 3 
skal offentliggøre nedrivningsanmeldelsen inden der træffes beslutning i sagen. 
 

 
 

Beskrivelse af bygningen  
Ejendommen består af en fritliggende beboelsesejendom er ifølge BBR opført i 1877 med 
en nyere garagebygning. Ejendommen er beliggende på to mindre matrikler tæt op ad 
Østrupvej mellem Glud og Østrup. Bygningen fremstår meget nedslidt og flere væsent-
lige bygningsdele som tag, vinduer og døre er udskiftet, så ejendommen ikke fremstår 
original. Den omkringliggende have fremstår tilgroet, blandt andet med japansk pileurt 
ved den østlige gavl. 
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Hedensted Kommune har opkøbt ejendommen med henblik på kondemnering, da ansø-
ger vurderer, at en renovering ikke vil kunne forsvares byggeteknisk og økonomisk. Der 
er på nuværende tidspunkt ikke planer for ny bebyggelse på grunden.  
 
Stuehuset blev udpeget som bevaringsværdigt af den forhenværende Juelsminde Kom-

mune i 2005. Udpegningen skete som led i den overordnede udarbejdelse af et landsby-
katalog for Østrup. Foruden at udpege bevaringsværdige bygninger rammesætter katalo-
get også flere særlige bestemmelser og retningslinjer for udviklingen i Østrup. Landsby-
katalogerne fra det forhenværende Juelsminde Kommune er efterfølgende indarbejdet i 
kommuneplanen for den sammenlagte Hedensted Kommune. Landsbykataloget for 
Østrup kan ses på link. 
 

Offentlig fremlæggelse  
Anmodningen om nedrivningstilladelse er offentligt fremlagt i 4 uger i perioden fra den 
29. april 2022 til den 27. maj 2022. Hvis du har synspunkter eller indsigelser til bekendt-
gørelsen, bedes disse sendes til Plan og Stab, Stationsparken 1, 7160 Tørring eller som 
e-mail til planogstab@hedensted.dk senest den 27. maj 2022. Vi besvarer gerne spørgs-
mål i Plan & Stab på telefon 79755606.  
 

Retlige forhold  
Senest 2 uger efter fristen for bemærkninger er udløbet, skal kommunen tage stilling til 
nedrivningsanmeldelsen og eventuelle indkomne bemærkninger. Hvis nedrivningsønsket 
imødekommes, skal afgørelsen annonceres. Hvis der gives afslag, skal der ske tinglys-
ning af et forbud mod nedrivning efter Planlovens § 14. Forbuddet er gældende i et år og 
betyder, at kommunen inden et år skal have offentliggjort et lokalplanforslag med be-
stemmelser om forbud mod nedrivning af bygningen.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Martin Weihe Esbensen 
Arkitekt, Planlægger 

https://www.hedensted.dk/media/253294/landsbykatalog-oestrup.pdf


3 
 

 
 

 



100m

Papirformat: A4

Luftfoto med ejendommen markeret med rød ring
Østrupvej 3, Glud, 7130 Juelsminde

Målestoksforhold: 1:2000



BBR-nummer:  766-12401-1
Fredningsstatus:  Ingen fredningsstatus
Opførelsesår:  1877
Ejerforhold:  Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:  Bygning
Bebygget areal:  68
Anvendelse:  Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Bygning: Østrupvej 3

            
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

Fotografier (0)

BBR-oplysninger

BBR-nummer:  766-12401-1
Kommune:  Hedensted
Adresse:  Østrupvej 3 , 7130 Juelsminde
Bygningsnummer:  1
Ejendomsnummer:  12401
Bygningstype:  Bygning
Antal etager:  1
Bebygget areal:  68
Totalt bygningsareal:  68
Opførelsesår:  1877
Arealkilde:  Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:  Skifer, asbestcement
Ydervæg:  Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:  Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:  12B, ØSTRUP
Zone:  Landzone
Ejerforhold:  Privatpersoner, incl. I/S

Østrupvej 3, bygning 1, Hedensted

Klik på kortet for at se et større udsnit.

Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
post@slks.dk

Fredede Bygninger: fbyg@slks.dk

Kommune og plan:

Bevaringsværdige Bygninger: Henvendelse skal ske til den lokale kommune.
Teknisk bistand/password til kommunerne:  fbb-support@slks.dk
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