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Afgørelser - Reg. nr.: 01792.01

Dispensationer i·perioden: 26-05-1999



Modtaget i
Skov- og NatUTstyrelsen

28 MAJ 1999 REG.NR. li-92v.OI.

Fredningsnævnets afgørelse i sagen om
opførelse af en bygning indeholdende
kapel, kordegnekontor, personalefa-
ciIiteter m.v. på et Exner fredet
areal på ejendommen matr. nr. 1 li
Grindsted by, Grindsted, beliggende
sydvest for Grindsted Kirke.

( J. nr. 13/1999 )

•
Med et brev af 13. april 1999 fremsendte arkitekterne Vil-
helmsen, Marxen & Bech - Jensen A/S, Århus, på Grindsted me-
nighedsråds vegne en ansøgning til fredningsnævnet om dis-
pensation i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50 fra den
Exner fredning, der er tinglyst på arealerne omkring
Grindsted Kirke, til at opføre en bygning indeholdende kapel,
personalefaciliteter m.v. på ejendommen matr. nr. l li
Grindsted by, Grindsted.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 21.
maj 1999, hvor nævnet besluttede at meddele Grindsted menig-~
hedsråd dispensation fra Exner fredningen til projektets
gennemførelse.

• Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Den 8. september 1952 blev der tinglyst en deklaration om
kirkeomgivelsesfredning på ejendommene matr. nr. la, 2 ay, 2
az og 2 aæ Grindsted by, Grindsted. Det fremgår af deklara-
tionen, at de arealer, som er omfattet af fredningen,

" ikke må bebygges eller beplantes med højtvoksende træ-
er, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller
ikke på arealerne må graves grus eller anbringes trans-
formatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, ud-
salgssteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, mød-
dinger eller andet, som kan virke skæmmende "
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og at deklarationen for så vidt angår matr. nr. 1 a Grindsted
by, Grindsted, kun vedrører den del af denne ejendom, som
omfatter præstegårdshaven.

Ejendommen matr. nr. IIi Grindsted by, Grindsted, er ud-
stykket fra ejendommen matr. nr. 1 a smst.; det udstykkede
areal udgør en del af den fredede del af matr. nr. la, som
ligger nærmest kirkegården.

Ved et brev af 13. april 1999 ansøgte arkitekt Peter Chri-
stiansen, arkitekterne m. a Vilhelmsen, Marxen & Bech - Jen-
sen A/S, Århus, fredningsnævnet om dispensation fra Exner -
fredningen til at opføre en bygning med kapel, kordegnekontor
og lokaler med forskellige personalefaciliteter m.v. på matr.

• nr. 1 li Grindsted by, Grindsted. Med brevet fulgte tegninger
til nybygningen. Det fremgår af brevet og tegningerne, at
nybygningen er et traditionelt fuldmuret hus, opført af rød-
gule håndstrøgne teglsten med blank mur, at taget udføres som
saddel tag på hovedbygningen og som pyramidetag over kapel-
bygningen, at tagene skal tækkes med røde vingetegl, at vin-
duer, der er af fabrikatet Velfac 400, og døre er i hvidmalet
træ eller aluminium, samt at tagrender, nedløbsrør og sål-
bænke skal udføres i zink.

I forbindelse med proj ekteringen af byggeriet har Grindsted
Kommune udarbejdet et lokalplansforslag for området.

.. I et brev af 14. april 1999 til fredningsnævnet, har Grinds-
ted kommune redegjort for kommunens indstilling til projek-
tet. Kommunen har blandt andet anført, at nybygningen er ud-
formet under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse,
og at Exner - fredningen kun berører en meget lille del af
det areal, hvorpå bygningen skal opføres. Kommunen har derfor
anbefalet, at fredningsnævnet meddeler menighedsrådet dis-
pensation til projektets gennemførelse.

Amtet har i et brev af 20. april 1999 ligeledes anbefalet, at
fredningsnævnet meddeler dispensation til projektets gennem-
førelse, idet amtet ikke umiddelbart har bemærkninger til
projektet, herunder materiale - og farvevalget til bygningen.
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Det fremgår i øvrigt af det materiale, der er forelagt fred-
ningsnævnet, at et skitseforslag til bygningen er blevet
forelagt den kongelige bygningsinspektør, som i en skrivelse
af 21. august 1998 til Ribe stiftsøvrighed har anbefalet, at
projektet godkendes.

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 21.
maj 1999.

•
I mødet deltog for Grindsted menighedsråd formanden Per
Langvad, Grindsted, arkitekt Peter Christiansen fra arkitek-
terne Vilhelmsen, Marxen & Bech - Jensen A/S, Århus, stifts-
fuldmægtig Brandi Hansen, Ribe Stiftsøvrighed, formanden for
teknisk udvalg i Grindsted Kommune Lauritz Heide og arkitekt
Jørgen Sørensen, begge Grindsted, topograf Jørgen Ellegaard,
Ribe amt, og bestyrelsesmedlem Anne Marie Ebsen, Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite, Grindsted.

•

Under mødet redegjorde arkitekt Peter Christiansen på grund-
lag af tegningsmaterialet for projektet og anviste i marken,
hvorledes nybygningen vil blive placeret på grunden. Han un-
derstregede, at det er meningen, at de høje træer, der vokser
på grunden og er af ældre dato, skal bibeholdes i videst mu-
ligt omfang. Menighedsrådet har derfor besluttet at søge bi-
stand hos en landskabsarkitekt, der skal vurdere beplantnin-
gen i relation til bygningen, således at der kun sker fæld-
ning af træer i det omfang, det er absolut påkrævet af hensyn
til projektets gennemførelse.

Per Langvad oplyste, at en del af bevoksningen ind mod kirken
ikke er bevaringsværdig; et elmetræ i trærækken ud mod kir-
kediget er angrebet af elmesyge. Det vil formentligt være
nødvendigt at fælde dette træ og en del af bevoksningen; me-
nighedsrådet vil bestræbe sig på, at så mange træer som mu-
ligt bevares.

stiftsfuldmægtig Brandi Hansen anførte under mødet, at det er
formålet med Exner fredningerne at bevare indsigten til
landets kirker. Exner fredningen omkring Grindsted kirke
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har en begrænset - og for så vidt utilstrækkelig - udstræk-
ning, fordi der er opført en del større bygninger omkring
kirken, og der vokser en del høje træer og anden bevoksning
på arealet mellem kirkegården og den projekterede nybygning;
disse forhold har begrænset eller gjort indsigten fra syd og
vest mod kirken illusorisk. Den projekterede bygning harmo-
nerer med kirken og dens omgivelser. Stiftsøvrigheden ind-
stiller derfor, at fredningsnævnet meddeler menighedsrådet
dispensation til byggeriets gennemførelse.

Anne Marie Ebsen bemærkede under mødet, at Danmarks Natur-
fredningsforening ikke har indvendinger mod, at
fredningsnævnet meddeler Grindsted menighedsråd den ansøgte
dispensation til projektets gennemførelse, men hun henstil-
lede, at menighedsrådet i videst muligt omfang bibeholder den
eksisterende bevoksning på stedet.

Topograf Jørgen Ellegaard og Lauritz Heide har anbefalet, at
fredningsnævnet meddeler den ansøgte dispensation, idet det
er amtets og kommunens opfattelse, at ingen fredningsmæssige
~ensyn taler herimod.

Fredningsnævnets afgørelse:

I overensstemmelse med fredningsdeklarationen, der er ting-
lyst på arealerne syd og vest for Grindsted kirke, lægger
fredningsnævnet til grund, at det er formålet med fredningen
af kirkens omgivelser at forbyde ændringer i den bestående
tilstand, som kan virke skæmmende eller hindrende for ind-
sigten til kirken. I betragtning af, at der i kvarteret vest
og sydvest for kirken er en del høje bygninger, at indsigten
til kirken i øvrigt sløres af beplantning uden for det fre-
dede område, og at nybygningen til dels ligger i udkanten af
det fredede område, finder fredningsnævnet, at det ikke
strider mod formålet med fredningen af Grindsted kirkes om-
givelser at meddele menighedsrådet dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 fra bestemmelserne i frednings-
deklarationen til at opføre et kirkehus på ejendommen matr.
nr. 1 li Grindsted by, Grindsted, på vilkår, at byggeriet
gennemføres i overenstemmelse med det projekt, der er fore-
lagt fredningsnævnet.
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Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt de pågældende, indbringes for naturklagenævnet, Fre-
deriksborggade l~, 1360 København K, af ansøgeren, Ribe
stiftsøvrighed, provstiudvalget, Ribe amtskommune, Grindsted
kommune, Danmarks Natu;r-fredningsforening, Skov og natur-
styrelsen, lokale foreninger og andre, som har væsentlig in-
teresse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen
til naturklagenævnet.

Prajektet må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens ud-
løb.

Såfremt en klage er indgivet,
udnyttes, førend afgørelsen er
af naturklagenævnet.

må nævnets dispensation ikke
færdigbehandlet og stadfæstet

Denne dispensation bortfalder,
inden 3 år.

såfremt den ikke er udnyttet

Fredningsnævnet for Ribe amt,
EsbJerg, den 26. maj 1999.

rg,

Skov- og Naturstyrelsen
8. kontor
Haraldsgade 53

2100 København 0.
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