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Cc: Borgmester Kenneth Muus 

Vedr. Vedligeholdelse af hegn imellem Skovparken og Juelsberg marker. 

På foranledning af Grundejerforeningens Generalforsamling pr. 25. april, skal jeg hermed efterlyse en 
status på vedligeholdels af hegn imellem Skovparken og Juelsberg marker, iht. Skrivelse af 26. juni 2018. 

Der kan ikke konstateres nogen ændring / udbedring af hegnet på  nuværende tidspunkt. 
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Vedr. hegn mellem Skovparken og Juelsbergs marker

I forbindelse med, at Nyborg Kommune i 2015 opsagde aftalen om vedligeholdelse af stinettet i 
Skovparken, gjorde grundejerforeningen ved brev af 9. juli 2015 kommunen opmærksom på, at 
det forsat er kommunens ansvar at vedligeholde hegnet ind mod Juelsberg marker (langs den 
vestlige del af Skovparken). 

Tove Jensen, Vej, Park og Natur, svarede 10. juli 2015, at hegnet tilhører Juelsberg, og at det 
derfor er Juelsberg, der har ansvaret for vedligeholdelse af hegnet. 

Du sendte 13. maj 2018 brev til borgmester Kenneth Muhs, hvor du oplyste, at der findes en 
deklaration fra 1994, der beskriver en aftale mellem Erik Juul og Nyborg Kommune, hvor Erik 
Juul giver Nyborg Kommune ret til at opføre en støjvold på hans mark på betingelse af, at kom-
munen opsætter og vedligeholder et hegn mellem Skovparken og markerne. Du sendte kopi af 
deklarationen.

Vej, Park og Natur var ikke bekendt med denne deklaration, idet den ved en fejl ikke er blevet 
tinglyst. 

Nyborg Kommune står naturligvis ved aftalen, selvom den ikke er tinglyst. 

Vej, Park og Natur vil fremadrettet sørge for at vedligeholde hegnet.

Venlig hilsen

Christine Stæhr Andersen
jurist
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