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Anmelderens navn o~ b~pæl (ko~tor):

Fredflillgsnæonet for Ribe amtsrådskreds,
dummerkufltoret, Ha/sted .

• • lt ••• ,

Fredningstilbud

linderlq{nede Vltl4rup 80" ••nløbe4arAl »l
tilhyder hCIYCll som ejer af malr. nr. 91. pnø...... ,. "IDe.
af

sogn,
at lade nedcnnævnte areal af OVCnllalVllle mat r.

, I l' , .. 111 . I,lill I

hedningel} har følgende omfang: .. 'I , 1,,';:111111)', I

Arealerne må ikke bebygges eller heplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom <ler heller ikke på arealerne må graves gru~ eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalkssteij~~;·. boaer; 'vogne Iii

.I. • C. I • " ~ •• ~ • J • l, J. \ ... , \ \ • • •

beboelse, hønsegårde, mødclinl{er eller andet, .som kan virke,skæmme'ncle.:", ~;';:" ~" .,J ..

.jeg forbepolcler mig dog ret til ilt.... fl..':'" ~ __ ,: :..J., li ,:I.I?(~L,-- ..
• I, ""II" _.. &on~''''''''IbtIIUtj.,~
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1.1 f cl ' k 1lftt,tietlll'bad.... 'ror re rungen ræ~g mgenediatmng. ::J..." l,
Mele' Xl:leg' er indforstået med, at ovenstående frt~dningstilbud tinglyses nåmiq ejendom~'ai.' o. "!" o o , ,c..'l.~ l J', ••

hlatr. nr." af ')... ~' 'ri' I.,
.. .. .\., ,t •• l:v......... ,by.", . ,I, : "6~~ -: :iJ [,:sogn ,
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Påtaleherctli~et i henhold til foranstående er frcdnin~st1ævnet for Ribe amt og

Vamdrti:P'sogns' menighedsråd. ,hver for sig eller" i,forening .•

VamqrUI> ,den 18' decbr. 19 51.

S. Jul Nielsen. Carl Sørensen. A. G. Mønsted. L. Olsen.

Chr. Christensen. N. Philipsen. P. Agger. Valborg Jensen.

Vilhelmine Jochwllsen. S. E. Knudsen.

,: I

, I

! 'l • l 1....1 • j. } I J l ~~ l l I

Iclet fredningsnævnet for Rihc amt modtagcr og g-oclkendcr foranstående fre~ning9.
, "

til hud, hestemmes del, at tilbuclet skal lyses som st>rvitut pA matr. nr. 9å
af ,', ..

Vester Vamdrup by Vamdrup sogn,

i!~~Z!X!mrz1)z.xjdnm~~:xnmbm.a:lf.Xl2OC
xlzå:z~Xl2:xla~, Det fredede areal ses inclteg-net på

vccllagte kort, af hvilket en gcnpart hedcs henlagt p[l akten.

Tinglysningen sker med reservation af ticIligcre lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejcnclommens blad i tingbo~ell,

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 31' december-'~95!J..";IIII,d"1I
'J l (\ I I I II i,I,1 1111 )(1,'1 Il

Jastrup. _
" II,. '" ' 11 j, I III ~.' " I I • !j .. 1 Jh 111"t". ~d JiJJI'JlJJ/L,/ I j,/

Det t~l trædes, at nærværende frem ings tilbud t~ng:Lyses som
se~vitutst1f'tende'};Ja. 'tnatr. nr'~9g:' af vester"'Vanittrdil"l)1~c.ValliCtM]".J1
sogn, dog medlfølgende, f,'orbeb.o:L<f:" ,L I,~ liLi) Ill! ,,jn,.;,j'J"II(~d ,'),·b'hi'l\i

ItSålænge det pågdJ~dende area~, ct~I!j~P~_~H~~;r;~l1lJJ,~,tLo.eo;k:j..+1kelige
myndighed~3er, træffer k~rkem1n1sterie~ afgØrelse om Iu~aDdr1nger
1 og tilbY~inger,·til præstegårdens bygmllger samt om nyplacering af
bygninger på: præstegårdsjorden og tlll18e, om;selve~'lifg~ra'ri~ f'or
disse, forsåvidt bygningerne skal benyttes til driften af præste-
gårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele skal tjene
kirkelige formål. II

Kirkeministeriet, den 7' april 1952.P. M. V.E. B.
DetJhefsen. '\1.. ", I I; II ,;,pi, :r..;, ' ~I , 1,1 ll';l!Wlaar'liLØwe

II1df~rt.':i.J'a:agbogeld't6r' ~etsk~eds rir. '4'5,'I(O~a1nglk~O~~~~~~~~';'"
den 29' april 1952. 1-:':" ,II! d..."

Lyst, tingbo'g bd. V. Vamdrul1ble 78. Akt: skabodS. nr,.AJ583.r
2 kort, skr."fraJkirkeministeriet og attest fra Vamdrup menigheds-
råd er forevist.---
Genpart af kort D medfulgt. . . I,' ..Li ,li~'I'I, II' ,,,I

Asger Rasmussen ..
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1nmelderens navn og ~op~l (~on~or):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
'dommerkontoret, Holsted. .

Ma'r. .~~' 21,k ~tJ~r
V8114NJ), V8III1N» ~.,

Fredningstilbud

Undertegnede Ohr. U. W1bo1a
tilhyder hen NI SOIll ejer af matl'. nr. 2li,

af hyv.... X' V...,.,~-at lade nedennævnte areal af ovenna:vnte matl'. /lr. frede som nedenfor anført.
sogn,

Arealet beskrives således:

" " l .. : ' '.' ,':Ii.', II, ;'IIlrJiI') li ) ,Id
illl )J, ,d, ,",11111l'/I<' Id IIi/elI., "

~ l

" ,
,:

'I, 111 • '1 I 11', ti III< I.) ,

Fredningen. har folgende omfan~: , , "I "" ) "..-;;",,:1. Jl i

Arealerne må ikke bebygges eller heplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transfor.matorstationer,. ledningslllaster. o. lig-n., skure, udsalgssteder; .. boder, 'vogne' til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. ,. l'

.. ,l J l ...l 'J.J • \ .. \ l ~ • ~

I'
I

ol ~ (

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
I I"~ " ,fi,t JJ~ i"1

.Jeg er indforstået ,med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

lnatt. nr.21l 'afV~_
V-ru» by Vaatn» sogn

t10J{ \Idell udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående ~r fredningsnævnet for Ribe amt og
.. Vamdrup sogns menighedsråd, hver for sig eller i ,forening ..

Vamdrup , den 2Q'aue;ust 19 51.

Chr. i,.,lholm.

I,'

"0

I I l:rl d ti , r

+ ' • j Jl i I .!.,! /

1(let tredningsnævnet for Ribe amt mo{lla;ger og godkender foranstående frednings-
tilbud. bestemmes del, at tilhudet skaiiyse& som servitut på mat r. nr. 21:Q,

af
by

Ves ter Vamdrup
Vamdrup

::ætl.atuJmtE:xmxixmtl:iIl[ad:BxBlC!balmaxIlr.xzx

ilImx::mIg;IIlZXIZXmxi:b.:mg(Det fredede areal ses indtegnet p:\
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes hmiagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæid, servitutter og lign.,
h vorom hen vises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe aml, 11('11 31' december: 1951~' ",.01, .. '

J j l ~ I '

I.ndført :j. dagQogen for ret~kr~ds. nr •. ..J·. " o Kolo.ing, ~bstadlJ.Dl;.Vilt,

den 29' april 1952~
.. 1. ~'ll" ,~.llf,d.d" ·'.o·j'[

Lyst tingbog bd. V. Vamdrup bl. 571. Akt: skab IT. nr. 210.

Asger Rasmussen.

Genpartel~ rigtighed bekFæftes •

FREDNINGSNÆVNET" . ,
I,jl , • .III FORl., ,ti I l den.

RIBE AMTSRAADSKREOS,

. 1.1 11·,;,IIIIJi .'lIl ", II I

3 JUNI~954,

,l .i\

~.~ j I, -,,' '.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01783.10

Dispensationer i perioden: 12-11-1997



I.
FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT Kolding, den 12. november 1997

FVA j. nr. 49/97

Sekretær: Birgitte Andersen

Domhusgade 24

6000 Kolding

Vamdrup kommune
Rådhuset
Idrætsvej 1
6580 Vamdrup

FOTOKOPl
fREDNINGSNÆVNET

REb.NIt \i<6~. \ o.

Vedr. Deres j. nr. 16.06022-0003: ansøgning om dispensation fra fredningen
omkring Vamdrup Kirke

Fredningsnævnet har den 20. august 1997 fra Vejle amt modtaget Deres an-
søgning om dispensation fra fredningen omkring Vamdrup kirke.

o
Vejle amt, Teknik og Miljø, Abent Land, har i sin skrivelse af 19. august 1997
anført:

" Vedlagte sag, som vi har modtaget fra Vamdrup Kommune, videresendes i
kopi til Fredningsnævnets behandling, idet institutionen ønskes opført på et
areal, som er omfattet af fredningsdeklaration, og Fredningsnævnets dis-
pensation er fornøden.

Tilladelse efter planloven og naturbeskyttelsesloven er tillige fornøden.

• Vamdrup kommune ønsker at opføre en integreret børneinstitution på ca.
1.000 m2 af den 1,3 ha store grund, der er omfattet af fredningsdeklara-
tionen.

Ejendommen ligger i henhold til Regionplaneni landzone i særligt naturom-
råde inden for kirkens nærområde.. Området er endvidere omfattet af åbe-
skyttelseslinie.

Kommunen anfører som begrundelse for dispensationsansøgningen, at i for-,
bindeIse med bestræbelserne på at opfylde forpligtelserne til. at stille pas-
ningspladser til rådighed, har byrådet indledt planlægningsarbejdet med
etablering af en integreret institution med plads til ca. 110 børn.

Milj(l- og l<;ncrr,imini<-ltC'riet
Skov·· 0i"i Na"Lurstyrelsen
J.nr. SN 1996· /~. / l/C "'co/ Bil. I
Akt. nr./C



Af flere årsager er en beliggenhed ved Vester Vamdrup Skole gunstig. Der
er derfor peget på en beliggenhedpå en del af matr. nr. 9f!.. Vester Vamdrup.

Arealet ejes af Vamdrup Menighedsråd, der endnu ikke har taget stilling til,
om det vil sælge arealet. Dette vil blive afgjort på et møde den 18. august
1997. Kommunen har oplyst, at sagen tillige er sendt til høring ved Hader-
slev Stift.

Fredningen har følgende indhold:

"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, mid-
lertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves
grus eller anbringes transformerstationer, ledningsmaster og lign." skure,
boder, udsalgssteder, vogne til beboelse, hønsegårde, møddinger eller an-
det, som kan virke skæmmende."

Arealet ligger i særligt kirkeområde og indgår i en grøn landskabskile nord
(og syd) for kirken, der giver kirken en helt speciel beliggenhed.

Såvel indsynet til kirken som udsynet fra kirken må anses for væsentligt og
et byggeri som det ansøgte, vil være uheldigt for det samlede synsindtryk
og forstyrrende for miljøet omkring kirken i det hele taget - også på grund
af den aktivitet, der følger med en institution af den pågældende karakter.

Det er vores vurdering, at etablering af en børneinstitution på arealet er så
meget i strid med deklarationens indhold og intentionerne bag deklara-
tionens oprettelse, at en dispensation ikke bør anbefales... "

Fredningsnævnet har den 3. oktober 1997 foretaget besigtigelse af forholdene
på stedet.

Der henvises til ved/agte udskrift af Fredningsnævnet protokol.

Om kirkens beliggende og det fredede område henvises til ved/agte kort over
Vamdrup kirkes omgivelser.



Fredningsnævnets afgørelse:

MOdfaqet I
Skov- og Naturstyrersen

I ' , ;; "',,":-

I •

l
,I

Efter fredningsdeklarationens ordlyd kan der alene gives tilladelse til nybyg-
ninger, hvis disse tjener kirkelige formål. Fredningsnævnet giver derfor afslag
på ansøgningen om byggeri af en integreret børneinstution på det område, der
er omfattet af deklarationen.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kap 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

o
Kopi af dette brev er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Dam-
haven 12, 7100 Vejle,(j. nr. 8-70-51-4-629-2-97), til Håderslev Stift, Ribe
Landevej 37, 6100 Haderslev (j. nr. 42/1005-1/BJ/uk), til Vamdrup
menighedsråd vi formand Kim Westberg, Byvænget 8, Ødis, 6580 Vamdrup,
til Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K, og til
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger
formand

Telefon Direkte telefon Telefax

75524822 75 50 71 11 - 5000 75524408
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