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Tingbo~~~et!~~~!~~:
A.rti[(el nr. 252
af Rødding ejerlav og

Anmelder:

7redningsDævnet for Haderslev
amtsrådskreds.

sogn.

Gebyrfri i h.t.lov
br.140 af 7omaj,1953.

r.redn1ngsdeklaration.

•

Undertegnede landmand J lIrgen ~kov. oalprden. Rø4dlns. erklæ-
rer berved 80m ejer at ejendomaen artikel .ur.2S2 at Rødding ejer-
la~ og sogn. at nedennævtlte areal vil være at trede.

~~!1_be8kr1ve8 s!l!4!!:

at kortblad 17 parcellerne 71/2, og 254/21 en b~e pl 50
meter regnet tra Bødding klrkeglrdø dlge mod ~a,~est og nord i
bele de nævnte paro011erø udstrækning lnd mod k1rkegirdød1get.

Fredn1n;en her tel;=~-!~~9g1g:
Arealet al ikke beb7ggeø, det al ejbeller beplant •• ellede ••

at udsigten til 11rk811 .delæsge.,midlertld1gt eller Yed~ar.nde.
ligesom der 1kke pi arealet må opsætte •• kure.udsalg8steder,boder.
~ogne t11 beboelse eller opbevaring øt redskaber eller ll~.f ej
beller al der pi arealet opsættes tol1etter.banaebUle,peledyr-
tarme o.lign ••øprø3tebuse.bel1z1nstandere,og beller ikke - •• d
e~erens øamt.1kke - tran8tormat~etatlon.r.teleton- eller telegrat-

:

aaeter.,O~lr.an1ngen 74e. der ingen er.tetnina.
Jes e~ indtorstiet med,at åenne deklaration uden udlitt tor

mis tlng17see pi e~endammel1 artlkel nr.2S2 at i~ddinl e~erlav og



.ogn aed opr.r~~8nQ8 prioritet Dæst de tidligere ttns~8" _
hæftelser og andre b7rder,bvorom benv1s~s til .~endo"8nø
blad 1 t1nlbogen.

Påtaleberettiget i benbold til deklarationen er tred-
nlnss~vnet for Haderslev amtsridskreds og R~ddins 80gn.
menighedsråd bver tor slS-

Rødding, den

Jørgen Skov. • I

•
Til vitterligbed.
Chris Debn.
Prokurist,Røddi~g •
Emma Cbristensen.
Husmod.r,Røddi~g.
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Til fredningsstyrelsen til
orientering. (3.ekspl.)

REG. NR. olø 7.3 A-
u O S K R I F T

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for
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Fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds.

Den 25. oktober 1982 kl. 13,30 afholdt fredningsnævnet for
Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds møde ved Rødding kir-
ke. Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Ib Lind Lar-
sen, Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Børge Diemer,
Bjerndrup, og det af Rødding kommune valgte medlem, skovfoged Richard
Roed, Sommersted. Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Ras-• mussen, Kolding.

Der foretages:
F. 135/82 Dispensation fra fredningen af

Rødding kirkes omgivelser til
opførelse af redskabshus m.v.

Der fremlagdes følgende bilag:
l. skrivelse af 14. oktober 1982 fra Sønderjyllands amtsråd, plan-,tt og miljøadministrationen, med underbilag, kopi af ansøgning i h.t.

It by- og landzoneloven,
2. skrivelse af 24. august 1982 fra Rødding kommune med underbilag,

forslag til opførelse åf redskabshus m.v. ved Rødding sognekir-
ke udarbejdet af arkitekt S. A. Akjær, Rødding,

3-6. kort og tegninger og
7. indkaldelse med indvarslingsliste.

For Sønderjyllands amtsråd, fredningsafdelingen, mødte
landinspektør P. Grønlund og arkitekt Carlo Ladegaard Sørensen.

For Rødding kommune mØdte bygningsingeniør C. Quist Jør-
gensen.

For Rødding kirkes menighedsråd mØdte formanden, Jens



Arkitekt Akjær bemærkede, at en placerin~ som den af amts-
rådet ønskede, vil medføre en yderligere bygningshøjde på 0,8 meter,
og at den nye bygningsgavl vil flugte med kirkens gavl, hvilket er
arkitektonisk uheldigt. Provst Ove Lund tilsluttede sig arkitekt
Akjærs bemærkninger. Fuldmægtig Barslund bemærkede, at en ændret
placering for hans vedkommende vil kræve en ny forelæggelse for
stiftsøvrigheden.

Bygningslng~niør Quist Jørgensen bemærkede, at Rødding
kommune støtter kirkens forslag, -at det vil være uheldigt, såfremt
bygningshøjden skal øges, at det vil være uheldigt, hvis gavl skal
flugte med gavl og at kommunen lægger vægt på, at eksisterende be-
plantning ikke berØres.

Ebba Ankjer Jensen bemærkede for Danmarks Naturfrednings-
1__ forening, at man støtter det ansøgte byggeri, der forekommer umid-
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Nielsen, Johs. Burgdorf, Ib Mogensen, Ingeborg Clemensen, Håkon
Thomsen, Peter Møller, præst Hahn Kristensen, og formanden for
provstiudvalget for Tørning len, provst Ove Lund.

For stiftsøvrigheden mødte stiftsfuldmægtig Hans Barslund.
For Danmarks Naturfredningsforening mØdte Ebba Ankjer

Jensen.
Fredningsstyrelsen var ikke repræsenteret.
For Rødding kirke mØdte iøvrigt arkitekt S. A. Akjær og

kirketjener Hans Lorenzen.
Der foretoges besigtigelse, hvorefter sagen forhandledes

på Hotel Rødding.
Arkitekt S. A. Akjær redegjorde for projektet.
Landinspektør Palle GrØnlund og arkitekt Carlo Ladegaard

Sørensen påpegede, at de Ønskede en placering af bygningen ca. 25
meter længere mod vest for at sikre en bedre udsigt til kirken.
Bygningen bør placeres 1,5 - 2 meter fra eksisterende træer. Faca-
den (nordsiden) bør ikke være i sort træværk men i farve perlegrå.
Det eksisterende redskabsskur bør nedrives.



delbart hensigtsmæssigt.
Arkitekt Akjær bemærkede, at man efter omstændighederne

ikke har noget imod, at facaden males perlegrå,og at man er indfor-
stået med, at det eksisterende redskabsskur nedrives.

Nævnet foretog votering internt, og det tilkendegaves
herefter, at det ansøgte byggeri kan godkendes med den ønskede pla-
cering på betingelse af, at facaden mod nord males perlegrå, og at
det eksisterende redskabsskur nedrives.

Formanden bemærkede, at en udskrift af det passerede nu
~ udsendes til mødedeltagerne. Den meddelte dispensation fra kirke-

fredningen kan ikke udnyttes fØr ankefristen er udløbet ( 4 uger
tJ fra modtagelse af udskrift). Ankevejledning påføres udskriften.

Mødet sluttet.
Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
nordlige fredningskreds , den /.. november 1982.

z,:..'-L-"-'1t: t/l'-~ ______Lind Larsen

ee

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over-
fredningsnævnet senest 4 uger fra den dag, ~fgørel~
sen er meddelt. En tilladelse eller dispensation ma
ikke udnyttes, før klagefristen er udløbe~. Er I<~age
indgivet, mn tilladelsen eller dispensationen Ikke

d m'lndre den opretholdes af overfred-udnyttes, me . k
, vnet Tilladelsen bortfalder, såfremt den II<. enlngsnæ '

er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
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