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Fredningsdeltlaration

intl~:ir herved pil al r~IlI'UOI'\l++koo uie.i1 .if dCII mig tilhørende (~.icndom, malI'. nr. /~ af

p?~ -. ~t/.I'~7· IlY, /'J..~, 7/'~' •./ ~ V,,;?T. V',-.;. sogn, fredes som neden-
for nærmere anført.

Fredningen har følgende omfang:
.-

Areal('~ må ikke behygges rller heplantes. Dl'r mil ikke anhringes transformatorstationer,
telefon- eller teJegraflllaslcr, skure, ndsalgshodcr, vogne til hehoelse eller lignende skon-
hCI\sforstyn'nde gl'n<;landl'.

Jeg forheholder mig tlog n'l lil~~ t ~<.-,~

~,~;, ~ 1'. ... ~ ._~~' ..,...,."·7ø .. ~
/ '

•
/74 Q~ ~;.~ ~, ~ ....

~-' ~.d~ ~./"Z-. ~ft~L'~
h ~"'4.'-:"7 ,./ L, :~- - .-../__ .L.L ~ - •/-- / /~,,-- - ---.r ) .-....--.--.~'7. ~ C;?C..e.a .. ,.,!- « «~

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fn'dningsllcklaralion kan lyses paa min ejendom,

by, 4'«'7matr. nr. sogn.
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TillgIY~lIillgf'1I ~hl'l' lIlIelI IIdgill fol' mig.

l'alah'I'('lIplI lilkollllllt'l' fl'l'd lIillg~lIævlll'l fol' Skanderborg aml og menighedslllt1el,.
r,,, /k, '3'-:''''~l '°0"·

lion

ForanshlPnlle fl'pdllingsdeldaration godhl'IHles.

Vl'd Tinglysningen hellvises Iii ~e Iwpi af rnalrikut'ls-kort vedlagt deklara-

veclrøn'IHh' malI'. III'. I ~ JTrft-:- ~. ~".~' by~

sogn, pa hvilket 1.01'1 del fl'ellt·<fe lIreal ('r indtl'gllet.

~~,Y ~.~ ,.rG ... ~.... ; A--e' ~
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Fredningsdeltlaration
/

~.z---/

indg:\r hcr\,('(1 p,\ al IH'dennævnll' an'al af lIen mig lilhorende ('jendom, malI'. nr. / ~ af

~ • ~~.; /' hy, /..-'Y, j//~ /'~7' ~ogn, fredes som neden-

for nærmere anført. . ~ ~

Arealet heskrives sall'des: ".u.v L.--t? ................. -t1'.~ ~"""·""""r--:::::.-t?-e

Fredningen har følgende omfang:

Arealertc må ikke bebygges "'Iler hllplllllll1uF Der mll ikke anbringes transformatorstationer,

tell'fon- eller lell'grafma~ler, skil re, IIdsalgsholler, vogne til behoelse eller lignende skøn-

hed~forslyr('ndc genslandc,

Jeg foriwh.ollll'p ",ia dog I el Iii.

malI',

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdcklaralion kan lyses paa min ejendom,

.,. læ /,;y r<->-:-; by, /A-. z/,'"7
_-$~ O,,??- • 27~/ :J ~ ~

sogn" c:4..r

,.
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,~lttHr -nr-mlgl1l' t"ft-1.lilcIlJl (j~PlmoJ'i1~

TillgIY~lIillg,'n ~IH'r uden udgift for mig.

I'iltall'rell.'n tilkolllll!Cr fr('dnillg~na'vlll'l for Skamlcrborg amt og mcnighcdsJ:ldct

for ~/~, (//r~ !ologn.

l den

tioll

Foranstående frcdningsdeklamtion godkenlks. ,
V(·d Tinglysningen hellvis('s til ~tc kopi af matrikut'ls-kort vedlagt lleklara-

vedrørcnde matl". nr. / ~ i+tØ-;- ~. K;,r~ . by-.,/
sogn, pi'l hvillwt kort det fred ..!Ic areal er indtl'gllet./...._-

,/V~ ~/ ~~ ~1_"'''_', ~ '~,
Fredningsnævnet for SlmnderLOI-g amt. Hil In m c.l. den /f'~ ~ /7'.J '3 .

. ~~.t/.

i.,Ji"!i!.L:"~~r! /' 1·-;" "'-)
" : \ ',: ' ) j :1.. /, / , ..
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Fredningsdeltlaration

UnderskrcvlIl' ~~L) J ~ laU/! cu-<
(',1,

uc-..h. K'o<;~1
r;b

mig Iilhol"PIHle ejendom, matr. nr. c. af

sogn, fredes som neden-

Frellningen har følgende omfang:

Arealerne må ildw bl'lJygges eller heplantcs. Der m[\ iI,ke anhringes transformatorstationer,
telefon- 1·111'1' tclcgrafma<;tcr, sl,lIre, lIdsalgshoder, vogne til beboelse eller Iignendf' skøn-
hedsforstyrrlHle genstande.

~lrfw:hclwldcl' ..-mig ...dOfl rel· tit:

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Delte frrdningsdl;!<laration klln lyses paa min ejendom,

Z [~. ~U'1 Ly, l. ~

so~n.



hvilke Illall' nr. lIel~"r pn lan(lbrug~l'jcndom'!

'I inglysnillgl'n ~kl'l' wlell 1111gift for mig,

l'alalel'cl)('1I tilkommPI' fl'l'dnillgsnævnl'l for Skanderhorg amt og mpnighedsl åelet( / '
" ~. J .'4,('1 !>ogn.for

Foranståt'lIIle fredningsdeklaration godkendes.

Vl'll Tinglysningen ht'nvis('s til ...~. Iwpi af matrilmels-Iwrt vedlagt deklara-

tion vedrørende mulr. nr ... '\, mll . .{~, V;;su.!7 . hY'l 7
sogn, prl hvilket kort del fredeIle areal er in<1tt'gnet.

tIf"ff.I,l#tø'~ o:J~ ~c4 ~'WI-tJ~4!-~~.~.&tu :-~~.
Frcdningsnævnet for Skanllcl'horg amt. ~J.a-tttmt4, den ~ f1',)-J-

.. °.. 1 ~ '.. I •

I, f lr i dC:;~~i~~~n for rnfshtds nr. 50
fY,uL'''" ,J)J Vr"j" h8iTuUtH. uen??, J[JN11955

.-::-
1.1/?t Iii;n [I('ty' bd / 'ri Jt.;' 1-:---
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REG.NR. ~o L(r .osJ
M~tr. nr. 25e m.fl.
Sd~. Vissing by og
sogn.

FAEDNING~~ff jQR VEJLEAMT
RmEN IHorsens :tØ ~.. '.
Rådhustorvet1 _~;
8700 Horsens '. " .
nI. 75 62 13 00 (kun formJddag)

Fredningsdeklaration

Underskrevne me~igDed3~aad for Sur. Vissing ob Voerladegaard

soe;ne :nsni..;t21sra...:.J.ene
indgår herved på at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nrl a2 5'af

3'::~. -liS;:3 ing og sogn, fredes som neden-by,

for nærmere anført.

Arealet beskrives således:
belig~ende umidjelb~rt syd
nr. 257 som li~gar øst for

en or~~Lna 9aa 40 meter af matr. nr. la
for 'kir~agaardsdiget, samt den del af matr.
r::o:nmunevejen. -STEMPELMÆRKE .

RETTEN I
HORSENS

teUN GYlDIGT M(D ,,'STEU" rNG .~
OOMMlRkO~TORETS K.ASSE:KON1Flot..Af'N,MT

J 121736

09.0'5.94 10:17
0000700.00

115619 Sri 01
-_..

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eiler teiegraimaster, skure, uusaigsuouel', vugue til bt:boelse el1er lignende sk6n-

hedsforstyrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til: Sae. længe e j endoJl;;en administreres
af d,;;;:irkelige I!lyndi~heder tr23f..:'erKir}cemini steriet dog afgørelse
med hensyn til opførelse af bygninger til kirleens eller præstegaa.r-
d8ns brug.

For fredningen ydes der intet veder~g. .. menlgheds=aadenes
Denne fredmngsdeklaralion kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. la 25'1 Sir. Vissing by, og sogn.

_J111Jømfnlsterlet, J. nr. SN \ 2.\ \ II ~ - o oe> l
9 JUNI 1994

,Akt. nr. 51



hvilke matr. nr. udgør en landbrugsejendom?

Tinglysningen sker uden udgift for mig. {/~
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Sk81Jdlb';;g amt og menighedsrådet

for Sdr. Vissin.:; so~n.

'?or::l:;;.n:len~Ol" menigheJ.sr J.s'dene. .t~ester;r meJ sin unders~n"ift , at under-

~ ~I

('/·1~·~~~

nighedsruG.d:- , o.zå- /3o-U
q/f ~\<>fh~~ /6Q~ c/Y?~

:f:?/? n"~/t/oaSr"1-7

~;~A"y ;;JU'~~~

Foranstå.t'noe fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til vedlagte k8~i af 1II8trikueis kort vedlagt deklallJL.

tieR "edrc;~repde matr• RF. IiJn~ ~
sogn, på hdlket kort del fredede Bleal el indtegnet.

FredninR,n",vn.! rnr J:~OI.~/II.~ y.~ /'9'9V

[,~.j.



Side: 4
Påtegning på byrde
vedrørende matr.nr. l A, Sdr. vissing By, Sdr. Vissing
Lyst i tingbogen den: 10.05.1994 under dagbogsnr.: 12216

001 Matr.nr. 25 G er udgået af matriklen og inddraget under matr.nr. l A.
002 Foreløbig lyst medfrist til den 1.10.1994 til forevisning af dokumen-
003 tation for underskrifter.

Retten i Brædstrup den 11.05.1994
~.~.

Kirsten Nielsen

-.oDm1 tf



Side: S
Påtegning på byrde
vedrørende matr.nr. l A, Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing
Lyst i tingbogen den: 02.06.1994 under dagbogsnr. : 14100

001 ENDELIG INDFØRT

Retten i Brædstrup den 03.06.1994
.J:.?>. ~Ov. ~ e... _ ......

Birthe Houmann



Sønder V,ssmg by. Sctnder VIssing

NORD

Sdr. Vissi ngveTJ_---L.:::..::.-

•
Fredet areal

M~l l' 4000
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Afgørelser - Reg. nr.: 02047.05

Dispensationer i perioden: 15-01-2003



Retten i Kolding

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Abent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

~C)dtaget i.
Skov- o~ NAtll'l"styrelsen

16 JAN. 2003

SCANNr~~

Vissing kirkes omgivelser

Ansøgning om lovliggørelse af nyt sommerhus opgørt til erstatning for
eksisterende sommerhus ' ~. " ._. ..-_". ,

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts bre:v.af 2e_septem-
ber 2002, hvori det hedder:

"Vedrørende opførelse af drivhus på ejendommen matr. nr. I a, Sdr. Vissing By, Sdr.
Vissing. Adressen er Ryvej 9, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup. .

,
Amtet har modtaget en ansøgning fra Brædstrup Kommune, der for Sdr. Vissing Kirkes
menighedsråd v/formanden Erik Lassen, Skolevænget 2, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup
søger om tilladelse til at opføre et drivhus på ca. 50 m2 på ovenstående ejendom.

Ejendommen ligger indenfor et område, der er udlagt som særligtkirkeområde.

Fredningsnævnet har den 4. maj 1994 underskrevet en fredningsde-klaration for Sdr.
• Vissing Kirkes omgivelser.

Affredningsdeklarationen fremgår det, at der indenfor en bræmme på 40 m afmatr. m. l a,
der ligger umiddelbart syd for kirkegårdsdi-get, samt den del af matr. m. 25 g, som ligger
øst for kommunevejen, ikke må bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes
transformatorstationer, telefon- eller telegraf master, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Af fredningsdeklarationen fremgår det også, at så længe ejendommen administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer Kirkeministenet afgørelse med hensyn til opførelse af
bygninger til kirkens eller præstegårdens brug. Menighedsrådet indhenter selv
Kirkeministeriets afgørelse vedrørende det påtænkte drivhus.

Fredningsdeklarationen er tinglyst på ejendommen den 11. maj 1994.

De pågældende del af ejendommen, hvor drivhuset ønskes placeret, grænser til
landsbyafgrænsningen til Sdr. Vissing, indenfor 300 m højdebyggelinien for Sdr. Vissing
Kirke og tildels indenfor særligt kirkeområde. Ifølge medsendte bilag opføres ca. 40 m2 af
drivhuset mdenfor det område, der er udlagt til særligt kirkeområde, og som er omfattet af
deklarationen.

Det er vurdenngen, at opførelsen af drivhuset Ikke vIl ændre væsentligt på forholdene i det
pågældende'område. Skov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 2001 .. l2\\/\0-000\
Akt. nr. 14 - Bil. I

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Rettens nr. FVA 44/2002
Deres j.nr. 8-70-51-8-601-10-
02

15. januar 2003
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Der ses derfor ikke at være særlige fredningsmæssige betænkeligheder ved det ansøgte."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages ioverensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato .

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Brædstrup kommune, Bygningsafdelin-
gen, Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup (j.nr. 200010-169) til Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi Per Bjørn Olsen, Gammelstrupvej
26, 8740 Brædstrup, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade
20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand Lars R. Petersen,
Bjerrevej 9 i, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagde 13, 2450 Køben-
havn SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København
ø.

Med venlig hilsen?B~~

Side 2/2

-
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Naturområde, særlig værdifuldt ~":I
Naturområde

Småbiotopområde ;;:;:::::::;:::::;:1
Ny natur

Økologisk forbindelseslinie

Internationalt beskyttelsesområde - _ - _

Værdifuldt landskab

Råstofgraveområde

Skovbyggelinie

§3 område

Kirkens omgivelser

Fredning

Fortidsminde (gravhøj) O

Mål 1:10.000
ClKort- & MatrikelstyreIsen

Zoneforhold

Industriområde m. sær1ige beliggenhedskrav

Byområde

Kulturhistorisk beskyttelsesområde

Beskyttelseslinie

Rekreativ stiMe J nr SN 200' 1'211/'0-000\

Vejkorridor 16 JAN. <003
Jembanekorridor

tlkl n II.{
Eltedningskorridor

gasledningskorridor

Transportkorridor

Stojkonsekvensområde

Regionalt erhvervs· og centerområde
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