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Afgørelser - Reg. nr.: 01842.00

Fredningen vedrører: Stepping Kirke

Domme

Taksationskommissionen"

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 13-03-1952

01842.00

Kendelser

Deklarationer
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REG.Nll Reg.nr.

509-25 -1

FREDEDE AREALER
Kommune: Christiansfeld Ejerlav: Stepping Matr.nr.: 59,60

lokalitet: Stepping kirkes omgivelser.
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-91-60-78

••
Kort nr.: Skala: l: 25 .000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 27.5.1980

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Menighedsrådet
Påtaleret: Fredningsnævnet og

Menighedsrådet

1212 IV NØ
Bekendtgjort:

dekla.ra~:
Fredningsnævnets URBIØ58 :

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

Interessezone: II (landområde af stor interesse)

3.12.1952

Formål: Sikre udsigten til kirken.

Indhold:

Diverse: Sålænge arealet administre-
res af de kirkelige myndig-
heder træffer kirkeministeri-
et efter indhentet erklæring
afgØrelse om nyplacering af
bygninger samt byggeplanen
for disse for så vidt bygning-
erne skal benyttes til kirkens
eller præstegårdens brug.

udsigten til kirken ØdelæggesArealerne må ikke bebygges og ikke beplantes således, at
midlertidigt eller vedvarende.
Der må ikke opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lign.
Der må ikke opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyrfarme og lign., sprøjtehuse, benzinstan-
dere, transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster.
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Haderslev amtsridskreds.
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Indt.n i Dagbogen'til Tingbogsn tor lle'tsk.r.ds ltr.8g
Bad.rslev Købstad m.v.,den 3.Dtc.1952.Nr.6022.
~8t tingbog 8tepping bd.II bl.l?afd.II nr.3.

ri bt1.U _bl..13.atd.II nr.l.

:Oe:v1diileA. IV.

G8npartenø rigtigbed bek~ttes.

f redningsnævnet for
,; ~:,J u s Ic 'J 1\ In t s i' J :ilL;/a n li ;
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01842.00

Dispensationer i perioden: 11-08-1988
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS
AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Civildommerkontoret
Gammelting 2

6100 Haderslev
Tlf. 04 52 38 02

J.nr. F. 93/88

Haderslev, den 11. august 1988.

Ved skrivelse af 19. maj 1988 har Haderslev og Omegns Elforsy-
ning ansøgt om dispensation fra naturfredningsloven til at opfø-
re en transformatorstation på matr. nr. 60 Stepping ejerlav,
Stepping, tilhørende Stepping Menighedsråd.

Det ansøgte ligger ved en beplantning nord for vejen Langforte
ved Stepping Kirke inden for

fredningen af Stepping Kirkes omgivelser, jfr. naturfrednings-
lovens § 34.

Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen, har i skrivelse
af 13. juli 1988 oplyst, at fredningsafdelingen med baggrund i
fredningsbestemmelserne fandt placeringen for enden af beplant-
ningen uheldig. Der har derfor været afholdt møde den 28. juni
1988 med deltagelse af fredningsafdelingen, HOEF, Christiansfeld

~ Kommune og menighedsrådet.

•
Fredningsafdelingen oplyser endvidere:

"Elforsyningsmæssigt er placeringen af tranformatorstationen ret
bundet tæt på Stepping; men da den også skal forsyne øst på, kan
den ikke ligge i selve byen. Der blev aftalt en ændret placering
på nordsiden af og delvis inde i beplantningens 0stlige ende. En
hyld ved nordøsthjørnet af beplantningen skal blive stående, og
der fjernes enkelte lave grene fra ahorntræerne. På den måde bli-
ver transformationen ikke så synlig fra øst, og der bliver også
mulighed for et markled til marken nord for. Den ændrede place-

·Fete-vooter
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ring er vist på skitsen i ansøgningen.

Transformatorstationen er 5 2m , 1,4 m høj med vægge af trykim-
prægnerede, saltgrønne brædder og dæksel i aluminium, farvet som
grøn umbra.

Det indstilles over for fredningsnævnet, at der meddeles tilladel-
se til den ændrede placering af transformatorstationen."

Haderslev Stiftsøvrighed udtaler i påtegningsskrivelse af af 13.tt juni 1988:

• "Efter besigtigelse på stedet skal man for stiftsøvrighedens ved-
\ kommende meddele, at der ikke er noget at indvende imod place-

ringen indenfor det kirkefredede areal.
Kirkeministeriets konsulenter har tiltrådt dette standpunkt."

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens § 34
(fredningen af Stepping Kirkes omgivelser) dispensation til op-
førelse af en transformatorstation på matr. nr. 60 Stepping ejer-
lav, Stepping, med ændret placering, som instillet af frednings-
afdelingen og aftalt på mødet den 28. juni 1988.

•LI ~. ~ r#&~'L/Lind Larsen Nis Mikkelsen

r-:---
<!t"1yr ~/'U~
Holger Fischer

"Prednlngsnævnets afgørelse kan påklages til 0Y9f'-
"fredningsnævnet senest 4 uger fra den dag, afgtlrel-
sen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må
Ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage
indgivet, må tilladelsen eller dispensationen ikke
udnyttes, med mindre den opretholdes af overfred-
ningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfrer. ~d(a

S e n dt t i l : er udnyttet Inden 5 år fra dens meddslelao.HOEF, Jomfrustien 46, 6100 Haderslev.
Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafd.j.nr.8-70-51-2-509-1-88.
Christiansfeld Kommune, teknisk forvaltning.
Skov- og Naturstyrelsen, 3 ekspl.
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
Haderslev Stiftsøvrighed
Stepping Menighedsråd /formanden Alfred Hansen, Vojumvej 27, 6070
Christiansfeld.

Mitiøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. If,2, -3 Btt:
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