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fredes som nedenfor anført.
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formntol'ntationor, telefon- eller Lelecrafmuotel', skure, udnalCGboder, VO,;l1l)
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For fredningen ydes intet vederlag.
Danne frednincsdeklaraLion må lyoos på min ejendom matr.
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02209.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02209.01

Dispensationer i perioden: 05-09-1985 - 11-09-1991
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VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS

I~F. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

REG NR 1~()~ A
• • HORSENS. DEN 5.9.1985.

- 9 SEP.1985

Til fredningsregisteret
til orientering 2U Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for

,~ tyOverfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13. 1256 København K) af bl.a.o.~Cten. ~er har begæret fredningsnævnets afgørelse. og forskellige
'tJf"i myndigheder.

\ Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
pAgældende klageberettigede.

En tilladelse kan Ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat. kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet
. Det tilføjes. at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden

tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens li 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra tilladelsens
meddelelse. Dette gælder ogsA andre tilladelser samt dispensationer.
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven. en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

FA. NR. 235/1985.

Jelling kommune
7300 Jelling. MMtaftet I fretlnlnasstyrelsen

LV~ -+ at?
2:> / ~ - & ~ / PJlj

Ang. kirkefredningsdeklaration for Hvejsel kirke.
~ Ved skr. af 25. juni 1985 har De fremsendt ansøgning om tilladelse

til opstilling af maskinhus på ejendommen, matr. nr. 14a Bjerlev by, Hvejsel
tilhørende Viggo Hansen, Ådalvej 27, Hvejsel, Jelling.

Sagen har været forelagt Vejle amtskommune, Fredningsafd., der i
skr. af 8. august 1985 har meddelt:

"Arealet er i landzone. Det er omfattet af fredningsdeklaration,
der er oprettet for at værne om Hvejsel kirkes frie beliggenhed, men deklarationen
synes ikke at kunne forhindre byggeri på arealet. Det fremgår af åeklarationens
tekst, at "arealerne må ikke bebygges med huse i mere end een etage med anvendt
tagetage".

e
e
•

Placering af maskinhuset så tæt op mod kirken må imidlertid give
anledning til nogen betænkelighed, og der foreslås indkaldt til nævnsmøde i
sagen for at drøfte eventuelle muligheder for en alternativ placering på ejendom-
men."

Fredningsnævnet har afholdt møde med besigtigelse, og herunder har
ejeren foreslået, at placeringen af maskinhuset ændres, således at det placeres
længst væk fra kirken samt at der foretages slørende beplantning.

Fredningsnævnet kan eenstemmigt for sit vedkommende meddele tilladelse
til det ansøgte med den ændrede placering.

,
.1

Lis Hævdholm
suppl.

Fremsendes til underretni"1:-

vt:.~~



.VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
I

RETTEN I HORSENS 3. AFD.
~ 8700 HORSENS

TLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)e

J REG."IC. ~i)O/.O \
HORSENS, DEN 11. 9. 1991 .

FA. NR. 218/1991 .
o,, ": <I" C Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for

Overfredmngsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256København Kj af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan Ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen Ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser Ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens §- 64 a bortfalder en tilladelse. der ~r
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller §53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredmngsbestemmelse.

Jelling kommune,
Fårupvej 10,

7300 Jelling.

c.lart.'edn~"Mt frI Mr.:
Sfcn.:-rIWUn 15.æG H-M'5nOlm

- Matr. nr. 14 a Bjerlev - kirkeomgivelsesfredning.
Jelling kommune har i skrivelse af 4. juni 1991 forelagt

tt nævnet en ansøgning fra gårdejer Jørgen Sigtenbjerggård, Adalsvej 27,
7300 Jelling om tilladelse til på ejendommen, matr. nr. 14 a Bjerlev
at opføre en ny gyllebeholder på 608 m2. Gyllebeholderen ønskes place-
ret, principalt i direkte tilknytning til den eksisterende landbrugs-
mæssige bebyggelse på ejendommen, alternativt (placering 2) på en
åben mark. Den principale placering sker inden for et område, der om-
fattes af en kirkeomgivelsesfredning, tinglyst 28. marts 1958 i forhold
til Hvejsel kirke, mens den alternative placering sker uden for fred-
ningen.

Vejle amt har i en over sagen indhentet udtalelse anført:
"

ti
ti
e

Gyllebeholderen søges opført på et areal, der er omfattet
af kirkeomgivelsesfredningsdeklaration. I henhold til deklarationen
"må arealerne ikke bebygges med huse i mere end ~n etage med anvendt
tagetage eller beplantes. Der må ikke anbringes transformerstationer,
telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande".

Deklarationen må tolkes således, at der i forhold til stand-
ardformuleringen om at arealerne ikke må bebygges, er den undtagelse, at
der må opføres huse i en etage med udnyttet tagetage. Opførelse af gylle-
beholder indenfor det fredede omgåde skønnes derfor at forudsætte Fred-
ningsnævnets dispensation fra fredningen.

I ansøgningen er der angivet en alternativ placering udenfor
det fredede område. Ved denne placering kommer gylletanken til at ligge
på åben mark uden tilknytning til de eksisterende produktionsbygninger,
hvorved gylletanken landskabeligt set vil blive ret dominerende.

Fredningsnævnet gav den 5. september 1985 (nævnets j. nr.
,"1iljoministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
•__.....i'l IL JI/",-r'V'-rI_J
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235/1985) tilladelse til opførelse af maskinhuset ud mod vejen. Dette
maskinhus dækker i vid udstrækning for gylletanken, hvis denne placeres
indenfor det fredede område.

Såfremt gylletanken tillades placeret indenfor det frede-
de område, kunne der som vilkår kræves etableret en hegnsbeplantning
af 3 rækker buske og træer. Beplantningen foreslåes placeret fr~ ma-
skinhuset syd og øst om gyllebeholderen som vist på vedlagte skitse.

Selvom tilplantning inden for det fredede område ikke er
tilladt, vurderes konkret, at en sådan beplantning kan medvirke til
forbedring af samspillet mellem kirke og landskab.

En eventuel senere udbygning af ejendommen kan hermed ske
nord for gylletanken, hvorved ejendommens bygninger og anlæg holdes
som et samlet anlæg afgrænset af hegnsbeplantning.

"
Ansøgningen har været forelagt Haderslev Stift, som ef-

ter indhentet udtalelser fra præste- og kirkegårdskonsulenterne har
meddelt,
"
at man ikke vil modsætte sig opførelse af gyllebeholder på det af
gårdejer Jørgen Sigtenbjerggård foreslåede sted på arealet nord for
Hvejsel kirkegård. Det er en forudsætning, at der etableres en hegns-
beplantning som foreslået af Vejle Amtskommune, samt at denne beplant-
ning rykkes længere mod syd, så beplantning sker så nær på vejen som
muligt, samt at terrænnet, hvor gylletanken placeres, ikke hæves, men
beholder den nuværende højde.

"
Nævnet har den 9. august 1991 foretaget besigtigelse af

ejendommen.
I den anledning skal man meddele, at næNnet for sit ved-

kommende kan tillade opførelsen af gyllebeholderen med den princi-
pale placering inden for kirkeomgivelsesfredningen på vilkår, at der
ikke sker terrænhævninger, hvor gyllebeholderen opføres og at der
etableres en hegnsbeplantning, bestående af 3 rækker buske og træer
syd og øst for gyllebeholderen, så nær vejen som muligt.

Med henblik på tinglysning af de stillede vilkår har næv-
net anmodet amtet om at udarbejde et rids med angivelse af beplant-
ningens placering.

Nævnet har sendt kopi af denne afgørelse til ansøgeren
og de klageberettigede.

P. N. V.

Poul Holmsuppl.
Ko-
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