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Fredningen vedrører: øster Starup Kirke

Domme

la ksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet .

Fredningsnævnet 27-12-1952

Kendelser

Deklarationer
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» I 1 I %*

Mat r, ar« lab Starup by og sog»« Ann eld er i

for
Vejle wv.

Ste»pel-og gebyrfri i h. t. § 33 i

1. ni», 140 *f 7. HftJ 1937.

Und er akr evn e Axel Andersen af Ø» Starup besteaær hervod for at
bidrage til Ø. Starup kirkes frie beliggenhed, at dor ikke på den mig
tilhørende eJendo« «atr. nr. l££ af Starup by og aogn »4 opfore* byg-nin-

ger naræere ved klrkeg&rdesjuren end 200 a.
Bønne bestevaelee må. tinglyees son haftelee på ovennarvnte e j end OB

aed påtaleret for fredningenamiet fer Vejle aat og Ø. Starup Bonighedo-

rad ener de inotitutioner, «or måtte trwle i at ed e t for d i« »o.

Ø» Starup, d. 4* april 1991%

Akael Anderoen.

fil vitterlighed o« »gte underskrift, rette dato og e* at underakri-

veren or ayndigi

S. Je rg en «en, provst, s. Oaaborg Andersen,
»r. lj«rt pr Koldingo »ognepr»«t,

Starup pr Graven».

Oodkendeø i h. t. § 11 i 1. nr. 140 af 7« maj 1937.

Fredningsnavnet fer Vejle ant, d. 27. deo. 1952.
P. n. v»

C« Rudbeok.

»f AÏ



REG. NR.
Matr. nr.lo.og la/$tarup by og eogn.

Steœp«l-og gebyrfri l h. t» f 33 i 1. ar.
3,40 af T. aaj If57. ***

fuir at bidrag« til t. Starup kirkes fri« beligg»nh»4 b«rt«avmr under-
tegnede Bernhard Christen««« af Starup, al dår ikke på d«n nlg tllharen-

..̂  -
d« «^«ndo« vatr. nr. lj| eg % a^; Starup % o« »ogn nå «pit?»« bygnl»««r
nwrm«r* v«d klrk«gftrdedlg«t «ni 200 •.

Dog »kål d«tt« Ikk« v»r« tu hinder f «r g«nopf«r«la« «U «r udvid«l8«
af «J«ndomm«n« nuvwrand« bygning«r.

D«nne bftet««»«!«« «A tlngly»«« «oa ««rvl tut et i ft «ud« på ov«iuM9vnt«
•J«ndo« sa«d pAtal«ret af f redning»n»vn«t fer V«jl« aat og af Ø. Starup •»•
nlghedaråd «llar å» lnatltutlon«r, d «r måtte ^r«d« i »t«det for dise«,

Ø. otarup, d, 4. april 1951.

B«mhard Chrlstenean.

fil vltt«rligh«d «n wgte luiderakrift, ratt« dat« og oa at und «rtkri va-

ren »r myndig.
S. Jørgens an, provst, f, Gamborg Anders«n,

aognaprøut t
I^K-fc pr Kolding. ««AW^ pr Gravens.

Godkendes i h. t. § 11 i U nr. 140 af 7. maj 1937

Fredningsnævnet for Vejle a«t, d. 27. dec. 1952.

P. B» v.
C. Rudbeok. KMT/,
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Dispensationer i perioden: 09-04-1986



Fredningsnævnet
for

Vejle amts sydlige fredningskreds,
'. ~\i}e~.re&t>~otding
• Telefon: (05) 522800 (lokal 343)

r

BA/MW
Koldlng,d.

FVAS. J.nr.

o l'tb ~D

09.04.1986.
189/1985.

, REG. NR. li! ireclningsregisteret

L.VS, ~ R~ til orientering l,y _JP6
l~/4:-8('rN.

Egtved Kommune,
Teknisk forvaltning,
6040 Egtved.

-- L .J

e
e
e

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
at opføre en carport samt anlægge en parkeringsplads til øster
Starup kirke på ejendommen matr. nr. l ~ øster Starup by, øster
Starup, Starupvej 38 i øster Starup.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af kir-
kefredningsdeklaration vedr. matr. nr. l ~ og l ~ øster Starup og
ligger i landzone. I forbindelse med byggeriet fjernes nogle ud-
husbygninger, avlsbygninger samt en eksisterende garage.

Haderslev Stiftsøvrighed har ved skrive.se af 25. marts
1986 godkendt projektet.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-
ensstemmelse med den indsendte tegning med beskrivelse.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Vejle amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt
kommunen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt, og tilladelsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens ud-
løb.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræ-
)

ves tilladelse fra andre myndigheder.
Modta~st i fredningsstyrelsen

1 O APR, 1~~b Børge Andersen

KOPI er sendt til:
l) Fredningsstyrelsen, Amalieqade 13, 1256 Kbh. K.
2) Danmarks Naturfredningsforening, 2000 Kbh. F.
3) Vejle amtskommunes fredningsafd. j.nr. 8-70-52-4-605-2-85.
4) Haderslev Stiftsøvrighed, Ribelandevej 37, 6100 Haderslev. j.nr.

42/1006-3.
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