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e Matr. nr. la

Underup by og sOJn
Anrnelclcr:

f'f< [,r< '",:;,' .-! 'j ,

ful? '.o:'; >J ,'Ji: '<L .. J-V' ;',':i (
H.Ai,~HU .....:.!\ r_ al

F it ~ D Ir I Ir G 3 D E 1: L A R A r I o H.
Underskrevne sogneraau for Nim-Underup kOl1:nuneind:so.8.rherved

•

paa for at bidr208 til at værne O~ Und2rup kirkes frie beliggenhed,
at der paa den del af ko~nunens ejendom, m3tr. nr. la Underup by og

e, sogn, som mod nord begrænses af kirkegaards di~et, mod øst af en li-
nie i forlæneeIse af det østlise kirkegaards dize, mod syd af byvejen

e og mod vest af en linie i forlængelse af det vestlige kirl'>:egaardsdi-e ge (skellet til matr. nr. l7b) ingensinde maa opf0r~3 bygninger, sku-
re, transformntorta~rne eller lignende, bortset fra s3adnnne, som
maatte v~rc nødvendiGe for kirkens eget bellov (ligkapel eller lignen-
de) oG i saa fald først efter forhandling med fredningsnævnet for
Skanderborg amt. Ej heller maa arealet beplantes med træer eller bu-
ske~højere end l meter.

Denne fredningsdeklaration maa tinglyses paa ovennævnte ejendom
med fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsraadet for Unde-
rup sogn som paataleberettigede hver for sig.

Formanden for sogneraadet attesterer med sin underskrift, at
underskriverne udGør alle sogneraadets medlemlIler.

Sognero.adet for Nim-Underup kommune den 1I«L~ 11s"Y

It:t~Cl~. --§~~~~ ~~.~c

if~<-14 LlfIG-ed~ ~~ /..-.-..
. %':O--:J-~-<--- !ka'7' /~

Q. rt~r~.
Ovcnst3aende deklaratton 30dkendps.
FREDNInG3~~1::inn.r~,'OR ::nC\l'JDE:1B01G AMT den lo september 1954
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FA. NR. 63/1986.

1 8 DEC. 1986
Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §581ndbrlnges to

Overfredningsnævnet (adr. AmalIegade 13, 1256 København K) 8f bl.e
den, Øer har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskelligl
myncllgheder.

Klagetristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt der
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan Ikke udnyttes før udløbet af klagetristen. Er klagl
iværksat, kan tilladelsen Ikke udnyttes medmindre den opretholdes a
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fomeder
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser Ifølge tinglystE
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der el
meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredningsnævnet I henhold ti
kap. VI eller §53, såfremt den ikke er udnyttet Inden 5 år fra tilladelsem
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse .

Hr. landinspektør Klaus Kyndal,
Søgade 8 a,
8740 Brædstrup.

Fremaendes til underrtrtnm~.

Ang. kirkefredningsdeklaration ved Underup kirke •

Den 6. oktober 1986 har De til fredningsnævnets udtalelse frem-
sendt ansøgning fra Menighedsrådet ved Underup kirke om tilladelse
til at erhverve en parcel af ejendommen matr. nr. 8 a Underup by, Un-
derup. Arealet ønskes erhvervet bl.a. for at undgå yderligere ned-
skridning af kirkegårdsdiget samt at skaffe ny adgang til kirkens bag-
udgang.

Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
som i en skrivelse af 10. november 1986 udtaler:

"Ejendommen er omfattet af kirkefredningsdeklaration, tinglyst
den ll. august 1954, og ligger i landzone. Efter regtonplanen for Vejle
amt ligger ejendommen i særligt naturområde.

Det ansøgte ses ikke at være i strid med fredningsdeklarationen,
og man skal ikke herfra udtale sig imod det ansøgte.

Menighedsrådets opmærksomhed foreslås henledt på, at en evt. sik-
ring af kirkegårdsdiget bør udføres med mindst mulige terrænændringer
til følge, for at bevare den måde kirkegårdsdiget i dag følger terrænets
form på, og som understreger den særlige landskabelige Ivalitet ved
Underup kirke."

Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte,
idet man henstiller, at arbejdet udføres som foran anført.

J. Bruun
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