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Matr. nr. 7~ Nørup by og sogn~
Anmelder:

.. ~.-' ';
, .'

Fredningsnævnet for
Vejle amt ..

I ., .

•
~edningsdeklaration.

Underskrevne enkefru Madsine Jensen, Nørup kr., indgår herved på
for at bidrage til at værne om Nørup kirkes frie beliggenhed, at nedene

-nævnte areal af den mig tilhørende ejendom matr. nr. 7~ Nø~ by og sogn
fredes som .nedenfor anført •.

Arealet beskrives således: Hel. arealet.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges. Der må ikke anbringes transformato~

udsalgsboder, vogne til

.' .bepoelse eller lignende skønhed sfor styrr ende genstande.
For fredningen ydes intet vederlag •
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendoa matr. nr. 7~

Nørup by og sogn og de matr ...nre., i forbind el se med, hvilke den er note-
ret som saml et e j endo••

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedS+
rM~t ..for Nørup hver for sig •

.,.tI'>;h'·
...Ii ••,

r;,
• ~ 'I'

~\~\

,1,,0 Nørup, den 28.. okt~r 1953"

Madsine Jensen ..



Anme1.der: Fredningsnævnet
for Vejle amt.

~redningsdeklaration_

Underskrevne Chr. Johans en , Nørup, indgår herved på for at bidrage
til at værne om Nørup kirkes frie beligganhed, at nedennævnte areal af

tt den mig tilhørende ejendom matr. nr. 3~ Nørup by og sogn, fredes som
nedenfor anført.

Arealet beskrives således:
Det areal, der er beliggende indenfor en afstand af 40 In fra kirkegår ...

dens nuværende dige.
Fredningen har følgende omfa.ng:

.'~IIIII Arealerne må ikke bebygges elI er beplantes. Der må ikke anbringes
;'.

~>'
" .
f'

l..,,
\,
f e
(
f

transformatorstationer, telefon-eller telegrafmaster, skure, udsalgsb~
der, vogne til beboelse eller lignende sk-ønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til udvidelse eller nyopførelse af land~
bygninger til min gård, dog i intet tilfælde nærmere ved kirkegårdens di~
ge end lo m..

F~r fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr. 3k Nørup

by og sogn og de matr. nre.,'i forbindelse med hvilke den er noteret som
samlet ejendom.

f,,{ :/'ilr1f 11"

~taleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrå~
det for Nørup hver for sig.

Nørup, den 28. oktober 1953.
Kristian Johansen.

KMT/~.4' .
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h.i PÆtk1.!.ai1AP. ...~r,
tJnde:røkrnne menighedsråd for .rup sogn ind" -berNd på .t~r 1\1 bi-

drage til at værne 011 liørup kirk. frie beligg44td, a't der ~,

eabedets ejendom matr. nr. 3,!!af ."rup by oB UP at hartk

o skp. o tdk. l alb. inge,nsi.nde lIt\ oPtør~cningert herunder 81N"

og boder nærmere ved kirkegårdene dige end 100 ~.

Der forbeholdes dog ret til at opføre bygJ2iJtS ....... er best"
I

til anvendelse for præsteembedet eller til brug tor drift ... U p1Wate-

gårdens jord. lied hensyn til sådanne bygninger traffes b~.e at

de kirke1ige myndigheder. '~"

For fredningen ydes intet vederlag.

Denne fredn1ngsdeklara'i1on JI6. tinglyses på ejendommenaatr. nr., ~

at "erup by og -IIOp med :På:taleret af :tredningsnævnet for Vejle at ~
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... Andersen"",
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Peter It.laen.

Magnus El.vatre_.

Jens L.... r4.

Sigurd Petersen.
PorJland.
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Matr. nr., l••• fl., I' .. » _,. .a -aa.

Anmelder:

Fredningsnævnet for Vejle amt.

..,.." ..-
Fradningsdeklaration.

Underskrevne .an.,•• Ob. '.a....
indgår herved på for at bidrage til at værne om aøup
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom

,matr. nr. , lo. I•••, " .......

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således:

","al., ... at ø. , l, ......, '" laM 1••• ,
.0' .,. •••'1 hj...... __ 4.. , " ...,ti-.4 •• 0,"' 1 ••

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke btlbygges eller beplantes. Der må ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

"~l§~liI~~QiI'I.f"~IHl

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses :på min ejendom matr. nr' l,.... ,,, 01-"
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og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
ejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet
for hver for sig.

tJørup, dem auglwt 1961.

Godkendes i henhold til] OVbl"Jq"Jldtcurel,Jc; YJl'. 194 111' 16/G 1961

§ 11.

l'\redninesn,~Vllet 10.C veJle Cllut, den ("i/d lSol.

L1L·.bøl !J<.ldsGn. /J.

Indf'ørt i dDcbo:',()J1 fOl' Vejle hc'rre(h.rct, den lo/d l~61. l,ysL:

Tin€:boc;. Nørup 1. Akt: :JLub lI. nr. 2:i9. Alllll: l!'orud hV.il(:Jl' uervituLter

og h~eftGr gæld.

Jøre,en Cldusen. " '.'VU'

LIIØ;',
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02076.01

Dispensationer i perioden: 02-05-1990 - 15-11-2005



Fredningsnævnet
for

Vej1e amts syd1ige fredningskreds
Sekretariatet

Domhuset, 6000 Kolding.
r e l e f on: 755228 OO ( lok a l 5O10 )

BA/MW
[olding, d. 02.05.1990.
FVAS.nr. 40/1990

"

Egtved Kommune,
Teknisk Forvaltning,
6040 Egtved.

Deres j .nr.9003046

, Overfor fredningsnævnet er ansøgt om en tilbygning til redskabshuset
ved Nørup Kirke.

Vejle Amt har i skrivelse af 2. april 1990 udtalt:

"Det eksisterende redskabshus på 45 m2 tilbygges yder-
ligere 30 m2. Offentligt handicapsvenligt toilet eta-
bleres i-bygningen og taget ændres til højt tegltag.

Det berørte areal er omfattet af byggeforbud. i fredning
fra 1953. Byggeønsket forudsætter således dispensation
fra naturfredningslovens § 34 .

•
•

Servicebygningen bliver stor, men den diskrete belig-
genhed i kirkeområdet giver ikke anledning til indsi-
gelse."

Efter det anførte meddeler nævnet herefter dispensation i medfør af
naturfredningslovens § 34 til udførelse af det forelagte projekt i
overensstemmelse med den indsendte tegning og 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 Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15,. 2970 Hørsholm, af Milj øministeriet,
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt kommunen.

CA...ot ~ '\) ('2.1 C> jl C> -000 :(
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Q~~Børge Andersen

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-tt dels en kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilla-
delse fra andre myndigheder til udførelse af projektet.

,
KOPI er sendt til:
1) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 131 2970 Hørsholm (3. expl.)
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-70-53-4-605-2-90.

"' ' ~

•



REG.NR. ~a 7b.a t

Fredningsnævnet
for

Vejle amts sydlige fredningskreds
Sekretariatet

Domhuset, 6000 Kolding.
Telefon: 75522800 (lokal 5001)

BA/MWKolding,
FVAS. nr.

d.04.05.1992.

16/1992

Egtved Kommune,
Teknisk Forvaltning,
6040 Egtved.

• Deres j. nr. 9201002

I Overfor fredningsnævnet er ansøgt om tilladelse til at opføre en
2kornlagerbygning på 720 m i tilknytning til Nørup Mølle, matr. nr.

5 ~ Nørup by, Nørup.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 18. august 1961 om.
forbud mod bebyggelse, naturfredningslovens § 47 b, idet byggeriet
er over 8,5 m i højden og ligger indenfor 300 m fra Nørup kirke,
samt naturfredningslovens § 47, skovbyggelinie.

I
Vejle Amt og Danmarks Naturfredningsforening har ikke kunnet anbefa-
le projektet.

Det hedder bl.a. i Vejle Amts skrivelse af 10. marts 1992:

"Nørup kirke er en af amtets prægtigste bygningsværker og
kirken har en enestående landskabelig beliggenhed ved En-
gelsholm Sø i samspil med herregården Engelsholm.
På opfordring
Egtved Kommune
konkret problem
ken dels skulle

fra amtet og Haderslev Stift udarbejdede
i 1987 lokalplan, der dels skulle løse et
med placering af to boliger vest for kir-
sikre kirkens omgivelser som helhed.

Amtet har siden optaget retningslinier om kirkernes be-
skyttelse i regionplanen. Det pågældende areal indgår i
beskyttelseszonen omkring Nørup kirke som "særligt kirke-
område".
Efter amtets opfattelse vil tilladelser og dispensationertt til byggeriet både være i strid med lokalplanens formål
og med regionplanretningslinien om kirkens beskyttelse.

1'.. r iJ.kmir1isteriet
('( '\T .j.~~·mv- og l'\JalUurstYl'elsen

A'J) ~;::..,~~~::~ to -000 I ~ V/
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Nørup Mølle er idag en meget dominerende bygning, der i
høj grad forringer landskabet omkring kirken. Der har i-
gennem årene været overvejelser om at flytte virksomheden
til en anden beliggenhed, hvor virksomheden ville få
plads til udvidelser uden at komme i konflikt med omgi-
velserne. Af forskellige årsager er en sådan udflytning
endnu ikke blevet realiseret.
Med det foreliggende projekt er der tale om en stor udvi-
delse (i grundareal næsten en fordobling), og der er
tale om en stor økonomisk investering, der bl.a. indebæ-
rer opkøb og nedrivning af en beboelse. Med en sådan in-
vestering bindes virksomheden for en lang årrække til
stedet, men uden mulighed for fremtidige udvidelser.
Der bør derfor efter amtets opfattelse gives afslag til
byggeriet, idet virksomheden nu, såfremt den ønskes udvi-
det, bør søges placeret andetsteds."

Egtved Kommune, Ribe Stiftsøvrighed og Nørup Menighedsråd har
kendt byggeriet.

god-

I kommunens skrivelse af 17. februar 1992 hedder det bl.a.:

"B~ggeriet, der påtænkes opført, er et planlager på 720
m til korna5grøder i løsvarer. Bygningen vil ialt kunne
rumme 4300 m og ønskes pleceret nord for møllens ekst.
bygninger op mod kirken.
For at skabe plads til byggeriet ønskes køb af en mindre
del af matr. nr. 7d Nørup by, Nørup samt fjernelse af en
ekst. beboelsesbygning på matr. nr. 5p Nørup by, Nørup.
Området
vet for
ønskes
omfang,
lig- og

er omfattet af lokalplan nr. 03.4.8.8, der er la-
at sikre arealerne omkring Nørup kirke. Byggeriet
pleceret i delområde C §6.2 og kan tillades i det
der er nødvendigt for områdets anvendelse til bo-
erhvervsformål.

På en mindre del af arealet er der tinglyst kirkefredning
og hele området ligger inden for skovfredning.
0konomiudvalget/planudvalget er indstillet på at meddele
de nødvendige dispensationer fra lokalplanen for at byg-
geriet kan gennemføres."

Brande provstiudvalg, Nørup, har i skrivelse af 3. april 1992 ud-
talt:

"Nørup menighedsråd har tidligere i anden forbindelse set
en skitse af placering og udformning af det planlagte
byggeri og har efter en besigtigelse på stedet den opfat-
telse, at byggeriet ikke vil hindre den nuværende indsigt
til kirken og ikke vil skæmme kirkens omgivelser yderli-
gere - set i forhold til den nuværende tilstand."
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•tt Der er foretaget besigtigelse.

•

•
•

Nævnet skal udtale:

Byggeriet ønskes placeret i tilknytning til en eksisterende er-
hvervsvirksomhed og i et område, hvor anden bebyggelse hindrer udsy-
net til kirken fra De Lichtenbergvej.

Når henses hertil, og da tilbygningen ikke i øvrigt ses at forringe
det åbne landskab omkring kirken, meddeles dispensation i medfør af
naturfredningslovens §§ 47, 47b samt 34 til udførelse af bygningen i o-
verensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

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

såfremt

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, kommunen og skove-
jerne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-
delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilla-
delse fra andre myndigheder til udførelse af projektet.

o 4::/Jke-
Børge Andersen

Kopi til orientering:
~)__Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm(3 expl.)
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-52-52-605-1-92.
4) Ribe Stiftsøvrighed, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe.
5) Brande Provstiudvalg, provst Carsten Johansen, Nørup, 7182 Bredsten.
6) Nørup Menighedsråd vi hr. Arne Mortensen, Rolighedsvej 2, 7182 Bredsten
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Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 45 7657 18 TG

Niels J. Nielsen
Nørup Mølle
De Lichtenbergsvej 28
Nørup
7182 Bredsten

9. septem~er 1992

J.nr.151-23

Fredningsnævnet for Vej~e Amts Sydlige Fredningskreds har den 4. maj 1992
meddelt Dem dispensation fra naturfredningslovens §§ 34 (kirkefredning), 47
og 47b (skov- og kirkebyggelinien) til opførelse af en 720 m2 kornlagerbyg-
ning på matr.nr. 5 m m.fl. Nørup By, Nørup.

Vejle Amt har den 18. maj 1992 påklage t fredningsnævnets afgørelse til
Overfredningsnævnet med påstand om, at fredningsnævnets afgørelse ændres
til et afslag.

Den 20. maj 1992 har Egtved kommune meddelt zonetilladelse til nedrivningti af bolig og opførelse af kornlagerbygning på matr. nr. 7d, 5p og 5 m, Nørup
By, Nørup. Vejle Amt har ligeledes påklage t denne afgørelse.

Det fremgår af sagen, at Nørup Mølle agter at købe og nedrive beboelses-
bygningen på matr. nr. 5 P, samt at købe ca. 7 meter af matr. nr. 7 d,
parallelt med det sydvestlige skel. Kornlagerbygningen ønskes placeret
umiddelbart nord for den eksisterende mølle.

Den ansøgte kornlagerbygning bliver ca. 11,50 meter høj. Da den østlige
side af bygningen graves ind i skrænten vil den laveste bygningshøjde målt
fra eksisterende terræn blive 8,65 meter.

Fu 1001
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En mindre del af bygningen ønskes
1 følge hvilken arealerne ikke må
af 10. august 1961.

placeret indenfor tinglyst kirkefredning,
bebygges eller beplante s jf. deklaration.,

Hele den påtænkte bygning er omfattet af naturfredningslovens § 47b
(kirkebyggelinien), idet byggeriet vil have en højde på ca. 10 m over den
gennemsnitlige terrænkote, og ligger mindre end 300 m fra kirken. Endvi-
dere er det ansøgte i sin helhed omfattet af naturfredningslovens § 47
(skovbyggelinien).

• Det areal, hvorpå kornlagerbygningen ønskes opført er herudover omfattet af
en lokalplan, hvis formål er at sikre Nørup kirkes frie og uforstyrrede
beliggenhed, således at den frie udsigt mod kirken ikke ændres.

Vejle Amt har i sin regionplan fra 1989 indført beskyttelseszoner omkring
landsbykirkerne. Det fremgår af regionplanen ,at der indenfor beskyttel-
seszonerne omkring landsbykirkerne kun kan opføres bygninger, tekniske
anlæg m.v., såfremt det er påvist at hensynet til kirkernes landskabelige
beliggenhed eller samspil med landsbymiljøet ikke tilsidesættes.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse bl.a. lagt vægt på, at byggeriet ønskes
placeret i tilknytning til en eksisterende erhvervsvirksomhed i et område,
hvor anden bebyggelse hindrer udsynet til kirken fra De Lichtenbergsvej, og
at tilbygningen i øvrigt ikke ses at forringe det åbne landskab omkring
kirken.

Egtved kommune har anbefalet projektet over for fredningsnævnet.

Brande provstiudvalg, Ribe Stiftsøvrighed og Nørup Menighedsråd har ikke
haft indvendinger mod projektet. De har lagt vægt på at byggeriet ikke
hindrer den nuværende indsigt til kirken og ikke vil skæmme kirkens
omgivelser yderligere - set i forhold til den nuværende tilstand.

Vejle Amt har i sin klage tilOverfredningsnævnet bl.a. udtalt, at en
tilladelse vil være i strid med de hensyn, som skal varetages gennem natur-
fredningslovens § 47b og fredningsdeklarationen, samt de hensyn af land-
skabelig og planlægningsmæssig karakter, der skal varetages med bestemmel-
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serne i planloven. Hertil kommer, at det ansøgte er i strid med lokalpla-
nens formål og med regionplanretningslinien om kirkens beskyttel~e.

Amtet henviser endvidere til, at en dispensation til byggeriet vil binde
virksomheden til området mange år frem i tiden, uden mulighed for frem-
tidige udvidelser. Amtet ønsker virksomheden, såfremt den ønskes udvidet,
placeret et andet sted.

Skov- og Naturstyrelsen kan ligeledes ikke anbefale en dispensation.
Styrelsen henholder sig til amtets anke.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at Nørup Mølle er en meget
dominerende bygning i området omkring Nørup kirke, samt at en fordobling af
møllens bebyggede grundareal vil forringe landskabet omkring Nørup kirke.
Herudover henvises til amtets bemærkninger.

Overfredningsnævnet har den 27. august 1992 besigtiget ejendommen og holdt
møde på stedet.

I mødet deltog repræsentanter for sagens parter. Parterne uddybede deres
tidligere fremsatte synspunkter. Der blev også drøftet mulighederne for at
sænke bygningshøjden og en bedre tilpasning iøvrigt af projktet til om-
givelserne.

tit Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder efter omstændighederne at kunne tiltræde, at der
opføres en kornlagerbygning det pågældende sted. Man har herved bl.a. lagt
vægt på, at bygningen placeres i tilknytning til og tjener til udvidelse af
en eksisterende virksomhed i området. Man har endvidere lagt vægt på, at et
byggeri ikke i nævneværdig grad vil forringe den nuværende indsigt til
kirken, og at de kirkelige myndigheder ikke har indvendinger mod byggeriet.

Af hensyn til indpasning i området er det imidlertid en betingelse for
tilladelsen, at bygningshøjden sænkes minimum l meter i forhold til det
ansøgte, og at et detailprojekt, der i udformning, materialevalg, farve
etc. er tilpasset omgivelserne, forelægges fredningsnævnet til godkendelse.
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Egtved Kommunes zonetilladelse af 20. maj 1992 og fredningsnævnets af-~ ,

gørelse af 4. maj 1992 stadfæstes således på de ovennævnte betingelser,

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

Afgørelsen er enstemmig.

Det bemærkes, at zonetilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år efter meddelelsen af denne afgørelse, jf. planlovens § 56.
Tilladelsen efter naturfredningsloven bortfalder dog først efter 5 år
regnet fra meddelelsen af denne afgørelse, jf. naturfredningslovens § 64 a.

Med venlig hilsen

7~~
Tom Galsøe

fm.



Fredningsnævnet
for

Vejle amts sydlige fredningskreds
Sekretariatet

Domhuset, 6000 Kolding.
Telefon: 75522800 (lokal 5010)

BA/MW
Kolding, d.
FVAS. nr.

11.01.92
16/1992

Agro-Byg, Horsens ApS,
Borgmestervej 1,
8700 Horsens.

Skov- .'AOdti"qet J
00 1\1., •...

. • ·~, ..".,(yre/sen

; 2 .JAN. 1993

.. Vedr. dispensation fra fredning m.v. ved Nørup kirke.

Den 9. september 1992 stadfæstede Overfredningsnævnet frednings-
nævnets dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen m.v. til udvi-
delse af Nørup Mølle med en kornlagerbygning, dog således at byg-
ningens højde skulle reduceres med 1 m og således, at der til
fredningsnævnets godkendelse skulle fremsendes et detailprojekt
der i udformning, materialevalg og farve er tilpasset omgivelser-
ne.

.. Vejle Amt har herefter ved skrivelse af 10. december 1992 frem-
sendt et detailprojekt til behandling ved nævnet.

Det hedder bl.a. i denne skrivelse:

"På baggrund af drøftelse med Landskabskontoret og Egtved
Kommune har Agro-Byg for Nørup Mølle fremsendt vedlagte
reviderede projekt. Det er oplyst, at tagbeklædningen
bliver grå eternit mens facader beklædes med røde profi-
lerede stålplader.
Projektet er ændret således, at bygningerne samles un-
der en samlet tagflade , der er .sænket en meter i
højden. Dette betyder dog samtidig en mindre udvidelse
af det bebyggede areal. Det ansøgte byggeri skønnes at
opfylde intentionerne i Overfredningsnævnets afgørelse.

/5t IJjIO-OO:J1-
!;"
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Efter det anførte godkendes projektet.

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

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af ejeren,
offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale
foreninger og lignende, som har væsentlig interesse 1 afgørelsen.

Klagen indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle amts
sydlige fredningskreds, Sekretariatet, Domhuset, Domhusgade 24,
6000 Kolding .

• Børge Andersen

Kopi til orientering:~>- _~~_~v-_QJl NaturstY_~_I?J._~~.!lJSlots_r:narken 13, 2970 Hørsholm
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-70-53-1-605-2-92.
4) Egtved Kommune, Teknisk Forvaltning, 6040 Egtved.
5) Ribe Stiftsøvrighed, Bispekontoret, 6760 Ribe.
6) Brande Provstiudvalg vi provst Carsten Johansen, Nørup,

7182 Bredsten.
7) Nørup Menighedsråd vi hr. Arne Mortensen, Rolighedsvej 2,

7182 Bredsten.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Abent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

MOdtaget;
Skov- og Naturstyrelsen

26 JUNI 2001

Domhusgade24
6000 Kolding

Fax 7552 4408

Åbent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg75507111

Lokal 5000

Den 25. juni 2001
J.nr. FVA 18/01

Amtets j. nr. 8-70-51-8-605-5-01

Ansøgning om tilladelse til opførelse af garage/redskabsrum inden for

fredningen af Nørup Kirkes omgivelser

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved amtets skrivelse af 8. maj 2001,

hvori det hedder:

"Amtet har modtaget en ansøgning fra tømrerfirmaet Kurt Pedersen
NS, der for Niels Jacob Nielsen søger om tilladelse til at opføre en
30 m2 stor garage-/redskabsbygning på ovenstående ejendom.

Ejendommen ligger indenfor et område, der er udlagt som særligt kir-
keområde for Nørup Kirke.

Fredningsnævnet har i august 1961 underskrevet en fredningsdekla-
ration for Nørup Kirkes omgivelser.

Af fredningsdeklarationen fremgår det for den daværende ejendom
matr. nr. 3 1, Nørup By og sogn, at "arealerne må ikke bebygges eller
beplantes. Der må ikke anbringes transformerstationer, telefon- eller
telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande."

Fredningsdeklarationen er tinglyst på ejendommen den 1O. august
1961.

Af deklarationen fremgår det, at Menighedsrådet for Nørup Kirke og
Fredningsnævnet er påtaleberettiget.

Ejendommen ligger indenfor landsbyafgrænsningen til Nørup, indenfor
300 m højdebyggelinien for Nørup Kirke og indenfor særligt kirkeom-
råde.

Skov~ ')g Naturstyrel Af medsendte bilag fremgår det, at garagen-/redskabsrummet opføres
..~~~~~{\J 200 i -\~\\lli:--~'bo\ _
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således, at den bygges sammen med den tilgrænsende møllebygning
på naboejendommen. .

Det er vurderingen, at opførelsen af .den pågældende bygning med
den ansøgte placering ikke vii ændre væsentligt på udsynet til og fra
kirken.

Der ses derfor ikke herfra at være særlige fredningsmæssige betæn-
keligheder ved det ansøgte."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Nørup Menighedsråd har ved skrivelse af 6. juni 2001 meddelt, at menig-o

hedsrådet ikke har noget at indvende mod det påtænkte byggeri.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte byggeri, der ikke

skønnes at stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet lægger vægt

på, at byggeriet udføres i umiddelbar tilslutning til eksisterende, lovlig be-

byggelse.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i na-

turbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Frednings-

nævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den

dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den

påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

Kopi af denne skrivelse er sendt til Nørup Menighedsråd, De Lichtenbergs

Vej 14, 7182 Bredsten, til Egtved kommune, Teknisk afdeling, Tybovej 2,

6040 Egtved, til Friluftsrådet, vI amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej

91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, til

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI formanden, Alex K. Mad-

...
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sen, Koldingvej 48, 6040 Egtved, til Danmarks Naturfredningsforening,

Madsnedøgade 20,2100 København ø, og til ,Skov- og Naturstyrelsen, H~':'I. ',. - . ,

raIdsgade: 53', 2,1O~).Kø~enhav.nø.

Med venlig hilsen

~~~
/prebe-n Bagger

formand

..



"ørup kirkesomgivelser
Egtved kommune reg. nr. 605-5

Engel 1m

Målestok 1:10.060

Signaturforklaring:

Kirkens fjernomgivelse

Særligt kirkeområde

300 m højdebyggelinie

Landsbyafgrænsning i henhold til
kommuneplanen.

November 1988



Fredningsnævnet for Vejle amt

Nørup Menighedsråd
'1/ [orn1ulld Elil1 Pederse11

~:r; \\' "r~","/tr""\\ ) ~
, \\-, .\\J.'\",/ .

"'::P:-:'~\I'\I~Qf\: r:'~F'"" , .
';!..-l-# •• :1 ,~\'.JJ\..d~ ,U-". 'tI ~ "'J~ ,~

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
TIt. 7631 9600
Fax 76 31 9641

De Lichtebergs Vej 14
Nørup
7182 Bredsten

Modtaget \
8kov~ og Naturstyrelser.

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 5/2005

Fredningen omkring Nørup Kirke 15. november 2005

Ansøgning om midlertidig tilladelse til bevarelse af plantede grantræer

Sagen er modtaget af Fredningsnævnet den 26. januar 2005. Fredningsnæv-
net har forelagt sagen for Vej le Amt, der har svaret ved brev af 21. oktober
2005, hvori det hedder:

"Vedr. midlertidig tilladelse til bevarelse af plantede grantræer, ad nævnets j.nr. FVA
5/05.

Fredningsnævnet for Vejle Amt har fremsendt brev fra Nørup Menighedsråd af 24. januar
2005 til amtets udtalelse.

Nørup Menighedsråd gør opmærksom på, at der i 1990 blev plantet en gruppe grantræer på
ejendommen matr.nr. 3 1 m.fl., Nørup By, Nørup, der er beliggende ullllddelbart syd for
Nømp Kirke.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaratlOn nr. 07337 af 10. august 1961. Det fremgår
af frednmgsdeklaration, at ejendommen ikke må bebygges eller beplantes af hensyn hl kir-
kens frie beliggenhed.

Man har dog fra menighedsrådets Side mdtil nu Ikke anset beplantmngen som problematIsk.
Grantræerne er mtidlerhd nu blevet så høje, at de konkret hmdrer udsynet til kIrken. Det
fremgår af menighedsrådets brev, at man ved forhandlIng med ejendommens ejer er blevet
emge om, at træerne skal være fældet senest vmteren 2008/9.

På den ene Side fremgår det entydigt af fredningsdeklaratlOnen, at det pågældende areal Ikke
må beplantes. På den anden Side har man dog accepteret at beplantl1lngen blev etableret I
1990, dog med den forståelse, at træerne skulle fældes inden de grundet højden ville hmdre
mdkig hl og fra kirkeområdet

Det er på det forelIggende grundlag amtets vurdenng, at den af memghedsrådet mdgåede af-
tale med ejendommens ejer om fældmng af træerne senest I vmteren 2008/9 er en fornuftIg
løsmng af det konkrete problem, der Sikrer at træerne mdenfor en overskuelIg tIdshonsont

.) fjernes.

Amtet skal derfor anbefale, at der meddeles tidsbegrænset dispensation frem til l januar
2009, til bevarelse af grantræerne der herefter skal fjel nes
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Side 2/2

Der vedlægges kopi affrednmgsdeklaration samt kortbilag."

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. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Dispensationen er tidsbe-
grænset og grantræerne skal være tjernet senest den l.Januar 2009.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse 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.

• Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

•
Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven
12, 7100 Vejle (j.nr. 8.70.51.8-92), til Egtved kommune, Tybovej 2, 6040
Egtved, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Anne Birgitte
Levinsen, 0dsted Skovvej 10, 0dsted, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfred-
ningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi
amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Frilufts-
rådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

ri ~-
?r~nBagger

nævnsfom1and

Modtaget i
Skov- OP. NatuTstyrelsen

16 NOV. 2005

http://www.nkn.dk


·" /'

/
e

•

li r~
ii.'I.I
I
!
l
l
l

I <,
!,
I

!
i

l
f

~
I
l

I

J. rIr, . I~O

5Ijnaful"
, , I I_______ qræ:i:;C for /'':=0('> ure,."

.....Ir~;de/ orc;O/

/(1 r"lc<-q aon:l
J

5f!dover

~ 12"
'J -

/errr.t:17

Nø r /Jp Jrli--!( e
BJ. M~rup

Herred· rpn I Id

Fim!' V'V/e

IJdfærd/~1ef "on/a:7m179 af fredr7l17g

uf oret:;/ om/rr/flY /(/rlr::17

~9/t: / m6-:J

1·:;000


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



