Knebel, maj 2018
Til Byfornyelsesnævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon 72 40 56 00
Mail: nh@naevneneshus.dk

Vedr. Klagen over Syddjurs Kommunes afvisning af
istandsættelsesforslag vedr. Andrupvej 2, Vrinners, 8420 Knebel.
I Borgerforeningen-Mols får vi mange klager over ruinen, og alle er ganske
uforstående overfor den urimelige lange sagsbehandlingstid i ovennævnte sag.
Ejeren af ejendommen på Andrupvej 2, Vrinners, 8420 Knebel har før sommerferien 2016 indklaget kommunens
afgørelse til Byfornyelsesnævnet. Ejeren var ikke tilfreds med
kommunens afvisning af istandsættelsesforslag til ophævelse af
kondemnering og den påbudte nedrivning.
I brev af 12. august 2016 oplyses kommunen om, at
”Byfornyelsesnævnet har modtaget en klage af 22. juni 2016, hvor John
Østergaard klager over Syddjurs Kommunes afgørelse af 19. maj 2016 om
afvisning af forslag til istandsættelse af ejendommen, jf. § 79, stk. 2, i
byfornyelsesloven.
Nævnet skal i den anledning anmode Syddjurs kommune om en udtalelse
samt kopi af relevante sagsakter inden 4 uger fra modtagelsen af dette
brev”. Kommunen sendte en redegørelse frem den 6. sept. 2016.

Syddjurs Kommune har i marts 2017 foranstaltet sikringsarbejde,
Sådan så bygningen ud allerede i 2014
da skorstenen var i fare for at styrte ud på en privat fællesvej.
Sikringsarbejdet har betydet, at bygningen nu fremstår nærmest uden tag og bygningen er skæmmende for
omgivelserne. Den er synlig set fra Bygaden for både lokale og turister. Der er derfor stor bevågenhed lokalt og også
stor frustration over, at der ingen ting er sket siden sagen tog sin begyndelse i 2011. Ejendommen har i adskillige år
været aldeles forsømt. Dette har medført at mange bygningsdele (stråtag, afdækning, tagplader m.m.) ved blæsevejr er
endt uden for matriklen. Ikke just fremmende for lokale bestræbelser på at tiltrække nye beboere til området.
Hvis vi med nogen rimelighed fortsat skal fæste lid til styrelsens egne målsætninger anført på hjemmesiden om, at
”Nævnenes Hus er en styrelse under Erhvervsministeriet, som leverer sekretariatsbistand til en række uafhængige
domstolslignende nævn. Med vores ønske om at være Europas bedste klagesagsmyndighed er der fokus på at yde
professionel og effektiv juridisk sekretariatsbistand samt at vores omgivelser oplever en åben og tilgængelig kultur”,
så må vi snarest imødese en afgørelse i sagen, der snart har været under behandling i byfornyelsesnævnet i 2 år.

På Bestyrelsens vegne
Jørgen Ørgård
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