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Afgørelser - Reg. nr.: 01850.01
Fredningen vedrører:
•

Stenderup Kirke

Domme

Taksations kom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

•

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

26-03-1952

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR . ./~6(J/7
Matro nr. 6a Stenderup.

Stempel-og gebyrfri

i h. t.

AnmeJ:..d
er:
Fredningsnævnet

l. nr. 140/1937.

for

Vejle amt.

Fredningsdeklaration.

'.

Underskrevne

fabrikant Svend Aage Bech, Stenderup,

Ior at bidrage til at værne om Stenderup
dennævnte

areal af den mig tilhørende

indgår herved på

kirkes frie b~liggenhed,

at ne-

ejendom matr. nr. 6~ stenderup

by

g sogn af htk. 7 tdr. 5 skpo 2 fdk. li alb. fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives

således:

Arealet udgør en trekant, hvis hjørner
Kirkegårdens

sydvestlige

hjør~e,

sydøstlige
indkørselen

er flg. punkter:

dOll>

til ejendommens

og

beboelsesbygningo

Fredningen har følgende omfang,
Arealerne må ikke bebygges
-'rmatorstationer,
+il beboelse

telefon-eller

eller lignende

Jeg forbeholder
træer

00

eller beplantes.
telegrafmaster"

skønhedsforstyrrende

mie ooe

ret til beplantnir~

Der må ikke anbringes
skure, udsalgsboderg

trans.
vogne

genstande,
IDQd

buske, halvstawmede

lign",

For fredningen

ydes intet vederlag.

Denne tredningsdeklaration

må lyses på min ejendom matr. n~. 6~ Stende_

rup og de matr. nre., i forbindelse

med hvilke den er noteret 8o~,sam}et

ejendolllio
Påtaleretten
for Stenderup

tilkommer

fredningsnævnet

for Vejle amt og menighedsrådet

hver for sig.
Stenderup, do

2. nov.

1951.

S. Aa ..Bech.
Godkendes.
Fredningsnævnet

for Vejle amt, den 26. marts 1952.
·P.

n.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01850.01
Dispensationer i perioden:

16-08-1988

FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE"AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS
(05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

REG. NR.

T_.

Medtaget I
Skov- og Naturstyrelse"

1 7 AUG. 1988

•

•

A..{;V.f

HORSENS,

FA. NR.

Haderslev Stiftsøvrighed,
Ribe Landevej 37,
6100 Haderslev.

•e
•

IBS.,)

DEN

.

/71 - f'~.

16.' august 198~

43/1988

/

"-

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13. 1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende ~Iageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes fer 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 elTer Overfredningsnævnet I henhold til
kap. VI eller § 53, sAfremt den Ikke er udnyttet inden SAr fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt l henhold til loven. en
frednlng~1~7iVas~!mmelse.

Sløtsmartlen 15, 29m HørIhoInl

Ang. anlæggelse af en tilkørselsvej på ejendommen matr. nr. 6 ad
Stenderup by, Stenderup omfattet af kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 23/6 1952.
Den 5. juli 1988 har De til fredningsnævnets udtalelse fremsendt
ansøgning om tilladelse til anlæggelse af en tilkørselsvej på ejendommen matr. nr. 6 ad Stenderup by, Stenderup.
Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
som i en skrivelse af 4. august 1988 udtaler:
" •••••,•••Ved anlæggelse af tilkørselsvejen langs kirkegårdens
sydlige dige foretages en beskeden påfyldning med komprimeret jord.
Som supplerende opfyldningsmateriale
anvendes sten og sand, hvori
der tilsættes græsfrø af langsomtvoksende og slidstærkltype. Vejen
vil størstedelen af året fremstå som et grønt tæppe, der ikke adskiller sig væsentligt fra det omkringliggende engareal.
Således som fredningsdeklarationen
er udformet - "arealerne må
ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande" - skønnes
det ansøgte ikke at forudsætte fredningsnævnets tilladelse. Det kan
tilføjes, at der ikke herfra ses at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det ansøgte ••.••• ".
Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte.

J. Bruun

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr.

F. 1ft -:3

~

