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REG. NR . .2/~o

Matr. nr. la Vll1t br Ol .....

Gt.pel-os &'''lrtrt 1 h. t. f :5,
1 l. ur. 140 at 7/5 19:57.

Anmelder:

Fredningsnævnet for Vejle amt.

Fradningsdeklaration.

Underskrevne økefru Julian. Christen.en at Vi.lIt

indgår herved på for at bidrage til at værne om Vll1t
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. la at Vll1t b, OB sop

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således:

Det ar'eal, der .trekker 81&tra k1rJc.... rd.4t.et Ol 40 •

a~ eort, 0& .oa liuer a.ll. loldlB&-V.~l.l.d.v.~, ., .. aod

.et *al b~&~ •••• t en llDt. p.ralel .~d la"d... ~" OC40 • tra
dena., eqt det areal, der l1aser 1.vrtgt lanee klrkclrdea. DOrd ..- --

llB' 41•• 08 indtll a a tra det'e.

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

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

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr.la Viu#



og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
"';øndom.1-~ Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet

I·

i for Vlut . hver for sig.

Vlut, d. 4. ~UDl 1954.
J\Iltane Ohrt.tel'Ie •••
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REG. NR . ..2/~o

Matr. nr.ll~ Vlut bJ Ol IO~.

St.pel·oc .ebyrtzo1 1 h. t. § " Anmelder:

1 l. nr. 140 at 1. -3 19'1. Fredningsnævnet for Vejle amt.

Fradningsdeklaration.

indgår herved på for at bidrage til at værne om V1ut
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. 111 at V1ut by o, BOP

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således:

Det areal, der 11.er .at tor aarkv'3_ 08 l ..... 'n.t 1 ft

atetan. at 55 • tra mmat. vt3 OB areal et. 01lkr1118 Jr1m .... rd. be-
, - -

glWBaet at klrk'&lrd841,.t t land,v'3.ft Ol overmllVDt. aartYt3.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ..... ' .... , .... Der må ikke anbringe .....

• ~8JiM:aAM.~iiCM;I~)l'X~~, skure, udsalgsboder , vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr.11Jl 1r.l~



og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
"'~endom.
ti' Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet
for Vlut •hver for sig.

P. Inp.rsen.
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REG. NR . .2./~O

Matr. nr.ll l Vlut b7 0& aOBD.

S+'.Pe1-OI ,.,,,!'fri 1 h. t. , "

1 l. nr. 140 at 7. aa3 19'7. Anmelder:

Fredningsnævnet for Vejle amt.

Fradningsdeklaration.

i Undel-skreVLi8 trøken Åua Ina.ersen. "Kirstinelyst" • Vlut.

indgår herved på for at bidrage til at værne om Viut
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. II l at Vlut by og so8ft.

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således:

8tl"llkniqtm 1an,. indkør •• l.a til ..Bll.abeth.tnd .... d.r tø-
l'er lan,. aln DIBVIlte .~.nd•• llorcll1&' 1lWD.' oc en lilli. p.~e1

b4l1"ll.d1,5 • 874 ter • enra. 81'W1la••

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bt:lbyggefJC.......... li~åøw~iixlti:Jt

Xal"X1XI{.'*lClI!.xxx- ..... D3rDXD~r, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min e.iendom matr. nU l Vlut



og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
Ajendom.

4It1 Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet
. hver for sig.

Anna Inpel'e •.



•-"o~••
>-

c•E ,
E •o~
c•..
•

l'~
~ ~ )•>
" ~o~ •>
" "•• ~ <
c .• z~ •
"

L

O ~

• •
~ • I:;..
~ O>
•O
C•~ "-.-~ ,
~

~~•• ;OC ~

:."'" ~

~ ~
C S•~• ~"O • .,• :i;• ~ ""C O

'Terræn o~
/

Viuf by,
v,uj .509n,
Bru.Jj,. herred,

V'o/i'e omt
/, "t 000

Uc:/ærd'5l~~ anledning 0~jredn/l''9
klrkegoomens on;glve/.5er



•

,

I

"

02160.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02160.00

Dispensationer i perioden: 10-05-1985 - 30-03-1990



for
Vejle amts sydlige fredningskreds.

-Sekretariatet
uomliuset:"6000 KolClm9

'Telefon: (OS) S2 2800 (lokal 343)-

•

e
e og

~. ,el ves
l

6,

KOlding. d. lo • o 5 • 198 S •
FVAS. j. nr. 47/ l 985 .

r
Landinspektørerne
K. Olsen, M. Rathje,
Pakhustorvet 4,

L V ~EG.NR. ~ lloo
14 ~"j A5
pj\) .

.,
J. Saxtorff,

6000 Kolding.
Lo .J

Til fredning' .n. sreg/steret
/ onentering ~ y.

~-j>S'

~Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til

fra ejendommen matr. nr. 4 a Viuf by, Viuf, at foretage udstykmng af en
parcel til kirkegård .

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden
for kirkeomgivelsesfredning ved Viuf kirke (deklaration af 12. november 1954).

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler
nævnet herved tilladelse 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 Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Vejle amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt
kommunen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt,
tilladelsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tIllIge kræ-
tilladels~ tr~ andre myndigheder til udførelse af projektet.Modtaget IfrA"n nq..~·\··~I~e...

l:1\J ".'. '",." Q U.
1 It MAJ '985 B~ge ,tt~

KOPI er sendt til:
1\ frednIngsstvrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kbh. K.
2) Danmarks Nalurfrednlngsforenlng, 2000 Kbh. f.
3\ Vejle amtskommunes frednIngsafd. j.nr. 8-70-52-1-62J-7-8).
4) KoldIng Kommune, tekn. farv., Alegården, 6000 KoldIng.
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fredningsnævnet
for

Vejle amts ..,dtige fredningskreds.
~t!.,.ætKo~ding

Telefon: (OS) 522800 (lokal - 5010)

BA/MW
Kolding. d.

FVAS.I·nr.

REG. NR. O 1J~
22.02.1989.
185/1988.

.,

Lo

Landinspektørerne
Knud Olsen & Jens Saxtorff,
Pakhustorvet 4,
6000 Kolding. ....

Deres j.nr. 24746 .

Overfor fredningsnævnet er ansøgt om tilladelse til opførelse af
graver- og kapelbygning ved Viuf kirke.
Det hedder bl.a. i Vejle amts skrivelse af 24. januar 1989:

"P~ ejendommen matr. nr. 4 bm (tidligere del af
matr.nr. 1 a af 11 a), Viuf by-,-Viuf, er der tinglyst
fredningsdeklaration (kirkeomgivelsesfredning) med
bestemmelse om at arealerne bl.a. ikke m~ bebygges.
De fredede omr~der omfatter et areal beliggende ind-

'ti18m fra det nordre kirkeg~rdsdige og et areal mod
øst indtil 55 m fra den tidligere markvej samt area-
let mellem markvejen og kirkegårdsdiget.
Opførelse af bygningen forudsætter hermed en dispen-
sation fra fredningen.

Fra hovedlandevejen ses Viuf kirke mellem beplant-
ninger og bygninger på en kort strækning ved km 15,3
(se vedlagte kort).
I forhold hertil er graver- og kapelbygningen place-
ret midt i indsynsfeltet således, at den i væsentlig
grad. dækker for kirken set fra kommunevejen, der fø-
rer fra landevejen ind til kirken.
Således som fredningerne omkring Viuf Kirke er udfor-
met m~ fredningen mod øst (55 m) betegnes som en ud-
sigtsfredning mens fredningerne nord og syd for kir-
kegården (henholdsvis 8 m og 1,5 m) må betegnes som
bræmmefredninger med formål at sikre, at der ikke
lægges en skæmmende bebyggelse for nær ind til kirk-
en.
En løsning, hvor graver- og kapelbygningen blev
placeret enten umiddelbart nord eller syd for kirke-
gården, ville i højere grad være i overensstemmelse

-&a~(I!J2--=----tJ-=--.:OO=----/'----------:- __ -----.-:-:===================__AL 'Jill 1M
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med fredningerne end den ansøgte placering."
Efter det ved besigtigelsen iagttagne og det i øvrigt oplyste må
det lægges til grund, at det ikke er praktisk muligt at gennemføre
en anden placering af bygningen, som i højere grad tilgodeser fred-
ningsmæssige hensyn, og nævnet meddeler derfor 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 Miljøministeriet,
Vejle amtsråd, Oanmarks Naturfredningsforening samt kommunen.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-tt delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.
Opmærksomheden
delse fra andre

henledes på, at der eventuelt tillige kræves
myndigheder til udførelse af projektet.

~~Børge An~

tilla-

•
KOPI er sendt til:
II Skov- og Natursty~e_l_~e_~_,_S~,?~~mC!rk.~n)3, 2970 Hørsholm:-_.
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle Amts landskabskontor j.nr. 8-70-53-1-621-27-88.
4) Kolding Kommune, tekn. forv., Rendebanen 2, 6000 Kolding.
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\. Fredningsnævne1:
for

Vejle amts syd~ige fredningskreds
Sekretariatet

Oomhuse1:, 6000 Ko~ding.
Te l e f on: 755228 OO ( lo I< a l 5O10 )

~~Gg NR., ()!J I '(J.f) (> l>
BA/MW

Kolding, d. 27.11.1989.
FV 124/1989.AS.nr.

Kolding Kommune,
Teknisk Forvaltning,
~legårde~ 2,
6000 Kolding.

Deres byggesagsnr. 89-0709

Overfor fredningsnævnet er ansøgt om tilladelse til at bibeholde en
i sommeren 1989 opført garage på ejendommen matr. nr. 4 a m.fl. Viuf
by, Viuf.
En del af ejendommen er fredet ved fredningsdeklaration af 12. no-
vember 1954 af hensyn til Viuf kirkes fri beliggenhed. Det hedder i
deklarationen: "De fredede arealer må ikke bebygges. Der må ikke an-
bringes skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande".
Garagens grundareal er 78,4 m2 med en taghøjde på 5,35 m. Sider og
tag på garagen er beklædt med eternitplader.
Hovedparten af den opførte garage ligger inden for det område, der
efter ovennævnte fredningsdeklaration er fredet.
I Vejle Amts skrivelse af 16. oktober 1989 hedder det bl.a.:

"Den opførte garage har indflydelse på Viuf kirkes frie
beliggenhed, idet den i forvejen sparsomme udsigt til
kirken fra øst er yderligere begrænset som følge af den
opførte garages størrelse og højde. Endvidere er gara-
gen synlig fra kirkeområdet. Et par frugttræer foran
garagen, der delvis skærmer udsynet fra kirken i dag,
må forventes at blive fjernet af hensyn til biladgang
til garagen.
Garegen har med de materialer, der er valgt, dens pla-
cering og størrelse karakter af et skur. Dette virker
forstyrrende på helhedsinstrykket omkring Viuf kirke."

Der er foretaget besigtigelse.
I bygningen er indrettet et værksted til reparation af biler.
Nævnet finder, at byggeriet har et sådant omfang, at der ikke bør
meddeles dispensation i medfør af naturfredningslovens § 34 fra de-
klarationens bestemmelser om forbud mod anbringelse af skure m.v.
indenfor det fredede areal, og det pålægges derfor ejeren at fjerne
bygningen inden den 1. marts 1990.

eul S hJ/9./j/IO-oOO~
_,~.j...._" ,a.U'-----=-.~fA.--____.__.--;r,' :-;-r•• ' --------.--m-~~========~=:;:m;æiii:!:::I::=----"".4 ... 211 't ... ~. " ......._ i
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, kommunen og ejeren.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Børge Andersen

KOPI er sendt til:
l.L._S_kov-09_ Naturst;trelsen, Slotsrnarken 13, 2970 Hørsholm. (3 exgl.)
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr.8-70-53-1-621-16-89.
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o :J. /60 .OOG
OVERFREDNINGSNÆVN ET Slotsmarken 15 Mel ic

2970 Hørsholm
Telefon 45 7657 18

Vilhelm Ingversen
Elisabethsminde

Den 30.03.90
J .nr. 2779 K/89

6052 Viuf

Vedr. garage på matr.nr. 4 a m.fl. viuf BYt Viuf ~ Kolding Kommune.

Fredningsnævnet for Vejle Amts Sydlige Fredningskreds har den 27. november
1989 efter besigtigelse i medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt afslag
til bibeholdelse af en garage på ejendommen matr.nr. 4 ~ m.fl. Viuf By, Viuf,
jf. fredningsdeklaration af 12. november 1954 om Viuf Kirkes fri beliggenhed.
Denne afgørelse har De påklaget tilOverfredningsnævnet.

Det fremgår af sagen, at fredningen er en såkaldt kirkeomgivelsesfredning, der
bl.a. bestemmer, at det fredede areal ikke må bebygges.

Hovedparten af garagen, der har en taghøjde på 5,35 m og et grundareal på
78,4 m2, er opført inden for det fredede område. Sider og tag på garagen er
beklædt med eternitplader.

Deres lejer, Gert Hansen, ønsker tilladelse til bibeholdelse af garagen og vil
i givet tilfælde være indstillet på at reducere højden af garagen til 3,5 m,
ligesom han som et vilkår gerne vil acceptere, at træerne omkring garagen skal
bibeholdes.

Gert Hansen finder endvidere ikke, at den hvidmalede garage med sin nuværende
placering skæmmer indseendet til og udseendet fra kirken fra øst, ligesom gara-
gen ikke har indvirkning på helhedsindtrykket af Viuf Kirke som fritliggende.

e ~WI~~r~IS1.~~~J. nr. SN \ 2.. l~/l C ~ 000 ~urt - ~APR, '1990
.Akt. nr. !
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'~ Vejle Amt deler ikke den opfattelse og mener, at garagen med et grundareal på
78,4 m2 er af en sådan størrelse og karakter, at den virker forstyrrende på
helhedsindtrykket af Viuf Kirke.

Beplantning mellem kirken og byggeriet ændrer ikke ved dette forhold, og amtet
mener, at det fredningsmæssigt vil være betænkeligt at tillade, at byggeriet
bibeholdes.

Danmarks Naturfredningsforening og Haderslev Stiftsøvrighed har ligeledes øn-
sket garagen fjernet.

I Overfredningsnævnet skal udtale:

De fredninger, der blev gennemført i 1950'erne til beskyttelse af kirkeomgivel-
ser, er til stadighed blevet administreret strengt.

Overfredningsnævnet ville ikke have meddelt dispensation fra fredningsdeklara-
tionen til en garage med et grundareal på 78,4 m2, selvom den kun havde været
3,5 m høj, hvis der forinden opførelsen var søgt herom. Det kan ikke bevirke
en ændret vurdering, at garagen allerede er opført.

•
Overfredningsnævnet kan derfor tiltræde fredningsnævnets afgørelse, således at
der ikke meddeles dispensation til bibeholdelse af garagen på det fredede are-
al.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes, fristen for fjernelse af garagen fast-
4It sættes dog till. august 1990.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig.

Med venlig hilsen

;/((c'~/'U,;:-:-
Michael Christiansen

fm.
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