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Dispensationer i perioden: 15-11-1996



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT
Retten i Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding

Kolding, den 15. november 1996
FVA j. nr. 39/96

Kolding kommune
Teknisk Forvaltning
Byggesagsafdelingen
Ålegården 2
6000 Kolding

R FOTOKOPI
ETTEN I KOLDING

Vedr. Deres j. nr. 82.06.04P20-25: ansøgning om opførelse af aktivitetshus
ved Sdr. Stenderup Kirke og Skole

Ved skrivelse af 23. september 1996 har Kolding kommune ansøgt om dis-
pensation til opførelse af aktivitetshus ved Sdr. Stenderup Kirke og Skole.

Ansøgningen har været forelagt for Stiftsøvrigheden, der har hørt kg!. byg-
ningsinspektør og kirkegårdskonsulent. Ingen af disse instanser har villet
modsætte sig projektet. Ligeledes har Nationalmuseet afgivet svar af 21,
oktober 1996 og foreslået bygningen forsynet med en skrånende tagflade
mod den side, der vender mod kirken.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, Teknik og Miljø, Åbent
Land, der ved skrivelse af 22. oktober 1996 har svaret følgende:

" Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration fra 1952 og ligger i by-
zone i Sdr. Stenderup.

Efter deklarationen må der ikke opføres bygninger m. v. nærmere end 50 m
fra det nuværende kirkegårdsdiges fod.

Aktivitetshuset opføres inden for denne grænse I tæt tilknytning til Sdr.
Stenderup Centralskole, der ligger sydøst for kirken.

Haderslev Stift har telefonisk oplyst, at man ikke har indvendinger mod op-

førelse af aktivitetshuset som ansøgt, idet det foreslås, at der plantes store
træer foran bygningen ind mod kirkegården.

Det er vores vurdering, at opførelse af aktivitetshuset ikke giver væsentlige_ø- og Enflrglmlnlster($fner for så vidt angår indblikket til kirken el/er landskabelige gener i øvrigt.
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side 2

Efter omstændighederne skal man ikke herfra udtale sig imod det ansøgte

projekt - som også kommunen anbefaler - idet det foreslås, at Stiftsøvrig-
hedens forslag om plantning af træer ind mod kirkegården evt. stilles som et
vilkår, såfremt fredningsnævnet ager at dispensere fra frednings-

deklarationen.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation fra fredningsbestemmelserne
omkring Sdr. Stenderup Kirke til opførelse af det ansøgte aktivitetshus, der
ikke findes at stride mod fredningens formål - at sikre det frie indblik til
kirken. Dispensationen meddeles på vilkår, at der som foreslået af Haderslev
Stift plantes store træer foran bygningen ind mod kirkegården. Beplantningen
forudsættes aftalt med Haderslev Stift, således at beplantningsplan alene
forelægges for Fredningsnævnet, såfremt der ikke kan opnås enighed om be-
plantningens udformning.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i natur-
beskyttelseslovens kapitel 12. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet
inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Tilladelsen må ikke
udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning
for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer
andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

• Genpart er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Åbent Land, Damhaven 12,
7100 Vejle (j. nr. 8-70-51-8-621-2-96), til Haderslev Stift, Ribe Landevej 37,
6100 Haderslev, til Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165,
København K, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100
København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger

Telefon
75524822

Direkte telefon
75507111 - 5000

Telefax
75524408
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