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fOl' Skanderborg AJ;1

Fredningsdeklaration

~
indgår hervl'd P:I at nCllcnn:l'vnte areal af dl.'n mig tilhørende ejendom, matr. nr. / - af

sogn, fredes som neden-
for nærmere anført. ~~~~7jL-K~~

~~.---./ Y" Æ ..,.....___.,01'--4--.
I

Arealet heskrives saledes:

, I

Fredningen har følgende omfang:

Areal('r2:e må ikke hebygges ('Iler Ilt'plantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,
tl'lefon- ellrr te1egl'llfmastcr, skure, ndsalgsboder, vogne til heboelse eller Iignendf' skøn-

_ hellsforstyrende genstande.
le", u>rheholdM" -mig- dogret til:-

matr. nr.

For fredningen yl!l.'s der intet vederlag.

Denne fre~nin 'sdcklaration kan lyses paa min ejendom,
• , , .Ii:': /~

/ ,.A:- .~~ ~ by, ..?-(?-"~e--~ sogn.
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.Jwil~-mtll" III'. 1Il1~"r r-n-l:mcihl'lTgs('jcrfl1onrt-

Tingly!>ningcn !>k('r uden udgift for mig.

I'nlall'rd!cn lilkolllln('r fr(,llningsn:l'vnel for Sk:Jnl!t'I1Jorg :Jill I og 1n('lIighcl!<;1 ådel
/-'

for A~-c----""'<A...../'" sogn,

'-
,den /tf>:~·,/7J 3

fQ~ ~ra'I''' __~-

.

l

tion

Foranstflende fre(lningsdeklaration godkendes,

Vt'd Tinglysningen henvises til v(~~ kopi af matriklll>ls-k,9J't velllagt deklara-

vedrørrnde lIIutr', lir. /~ ~ %e::e---~0'0';.J--i by,
~....",. sogn, pf\ hvilket kort det fredede areal er indt('g~\(~t. _

,f,/;./~""", ~ .... ~ .-t..~-.--:"~/~i\, •

Fredningsnæ net for Sk:Jllder1Jorg 'mt. ~tne+. den ~.;. 7,,-·.-t~./9 J_3
/? -n ,1/.:~./~

t.,(!fnr! j (!""~)"~ '1 ~ ,,- r " ,I~ nr. 50
- • I, /. -'
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FredningsdeltIara tion

'!
indgår henNI pa at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr./~*-

~~ ~ Æ~ sogn, fredes som neden-
for ~l~~~ere an'-l. - .

Arealet heskrives således: ~ .,e.p ..-' ~ ..~,...~

.1
I

I
I

Fredningen har følgende omfang:
Ar('alt'~ må il,ke hebygges !'lIer ht'plalltes. Der må i1,ke aniJringes tronsformatorstationer,

tclefon- eller tclt'grnfmaster, skure, udsalgs!Joder, vogne til heboelse eller lignende sko 11-

hedsforstyrende genstande.
.Jll~ Cor'wholder -JUig-dog-rcl...til~ _

2)~~~~~~

'1' e;r::.- .Øi.J·-e-·r" ~

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredIlingsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. /~$-_ ...-"7----/ ~ ~ ...........~ sogn .

...
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..w..t~ ..nw-tll' nr:' ttrlWJr,Mt-httltlhllig~l'~mtl'll'i'i"r" '-
Tinglysningen ~ker IIllcn udgift for mig.

'pj!al{'l'l'It{'n tilkollllTll'r frl'llningsn:l·vlIl·t for Skandel'horg amt

for ~ ~...- ..........,~AV sogn .

og menighcllsl :illd

•

~~den /1/.: .... -.' /9~3

c1tM/MV~:?~-D,

Foranstående fredningsdeklaration godhn<1<'s.

V('d Tinglysningen henvises iii vl'dlagte kopi af matriklll'ls-kort \W,Jlal::l t1l!JI~hra::...
tion vedrørl'IJ.Jp matr ur mil br,

S~"pfl hvilkct kort det fredede areal er indtegnet.

Y-/'Y' ~. -. ~ ) -.-...~ ~ .......-...-~~. ,Lc.-t.- "L~
Fredningsllævnet for Skanderborg amt. Hp.g:ullel;"<1t'n h ~/"1-J J

/':?1.Y·

:k'/)~'/
"Indført j r':"r~~o, 'I f,," ': '. "l., lr 50

l, I 'I r • ..,oJ" l ,

T}'I JU:lu \.6 ~, .....,) i&('(.J J J l', dall /7 .....,. ~/~':l::I.
ty~ttlngbr;. ~d, ~.(.,;I.

1;~:.Sl~:l'" . -"'./'1..., . ,,/- . . /,
rI ../

~
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f o r oS k a n d l: r lio r g A ;, 1

Fredningsdeklaration

indg:1r herved pa at nl'denn:l'vnte areal af (\{-n mig ti lhørende ejendom, matr. nr. 1~ af

~ ~ t-.~ ~', ,f(;~;--n,/>..-1.~ sogn, fredes som neden-
for nærmere aMørl.

Arealet heskrives s:1ll-des: ~ ;,- -.... ...... -<~ tf ~."'-'LJ

Freclningen har følgende omfang:

,ÅpeflleFA8 m::i ikkli )jllhygj.l8t' 1'1I111" " .. plfllll~. Der mfl ikke anhringes transformatorstationer,
lelefon- eller telegrafmasler, skure, udsalgsboder, vogne til hehoelse eller lignende skon-
hedsforslyrende genstande.

Jeg forheholder mig'riøø.,ret til~ 'I~~
1~Ø-,~·

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdcklaralion kan lyses paa min ejendom,/.~ f'b-~··7a-J -by, fa-,~matr. nr. sogn.



b.yH~·mall". III'. -IIlIWH' I'H-lltfltlhr"~c;rj(mrtnm'!-
Tin!llysnin~('n sker lIlIelI ud!lift for mi~.

~ ~tall'rl'ltclI tilkolllnH'r frl'dnin!l~lHl'vnl't for Skarlllcrhor!l amt

for /[ a-z.-.~-'/,--...-....~ SO~I\,

0!l m('nighcdsl adel

,den /'l'~ /q .s-1

~Øk~4'PV-

Foranstål'nde fredningsdeklaralion godkendes.
Vl'd Tinglysningen henvisl's til ~~ kopi at matrikuels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. /~ ~ R~--v- ...~~ hy,
Xc;::2/S~.........r sogn~ på hvilket kort det fredede areal er indlt·gnet.

$ø' (~7 ,~'~ ~>-..-~ ~'#~~
Fredlling(.m'vllet for SkanderbOrg amt. lj.a.Rtfll~. den ~ '~-~..-r ''1S?3.

/",7 ?7 . p-.

l' \
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FI1RlJN UH, : ..~" . :,J.'; l
for Skandel _~l ,.1. j

Fredningsdeklara tion
I

UnderskrevlJ(' J ~7 ..:,...

ind~år herved på at nedennævnlll areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr.,.2 ~af

b ...-,..j' br;' f ~ sogn, fredes som neden-
for=:Z

Arealet heskrives sfll<,dcs:
~

• o I~ _~-..;..~r"........~""~ x:;~/}# ) --~ , -- ,

4e. /! l -??h., ~ ~ -----r7-----.Yt? ~ '.
/!_ ~~,.~ --I' .-~\I!-P'~~

M'~r- ~t? '--"r- -:v~' hjk ~~r--
~- ~ ~ I~"'-"-h- ~

Fredningen har følgende omfang:

Arealt'rr:- må ikke hebygges <,Iler beplantl's. Der må ikke anhringes transformatorstationer,
Ielefon- eller tclegrafmasler, sim re, lIdsalgsboder, vogne til behoelse eller lignende skøn-
hedsforstyrende genstande.

-',
J~tbehQlder-mig t16~ I cl Ia-:-

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr . .z ~ ~.-----/ ~, R~ sogn....a..."....
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.lwHke mfllr. nrT.-tHlgrrr-MrhtnllhnTg'ST'.li.ntlolil'.'

Tinglysningen skcr IIdcn udgirt for mig.

PMaLt'r"-'lIclI lilkomnwr fn'(lniollgsnll'vnd f-or SkantIerhorg amt og ITlt'llighcdSTitdcl......
for 4~---~ sogn.

tion

Foranstående fredningsdeklllralion godkendes.

V('d Tinglysningen henvises Iii ~ kopi af mlllrikucls-korl vedlagt deklara-

vedrørende malI'. nr. / ~ mft:- Æ"'~~ by,

~ sogn, på hvilkct kort (Iel frellede areal er in~lIeglJ.~

r~. tL.....,~~ ~~~ .... .,;.._~ ~ ......
Fredningsn""-nt:rTor Sk.{ffiderhorg)arnt. ~Al~. den ?~, ~ L'''

/Y!'- ~ ~ •............../7 'S 3- .
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Afgørelser -- -Reg. nr.: 02-048.21

Dispensationer i perioden: 03-07-2006



Fredningsnævnet for Vejle amt

SCANNET,
(,-,'tf"c '«-)ad'" -~, ~_U ""jJ ~ { hC:I-ylj

Hammer Menighedsråd rF8!'::DNINGSNI-FVNET
Hammervej 21
Hammer
7160 Tørring

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
TIt. 76 31 9600
Fax76319641

Modtaget t
Skov- og Naturstyrelsen

- 6 JULI 2006
CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 26/2006

• Fredningen omkring Hammer Kirke 3. juli 2006

Ansøgning om parkeringsplads og depotplads inden for fredningen om-
kring Hammer Kirke

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Hammer Menighedsråds brev af
24. maj 2006 Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, der har
svaret ved brev af 31. maj 2006, hvori det hedder:

"Etablering af parkeringspladser ved Hammer Kirke - Ad Nævnets j.nr. 26/06.

Fredningsnævnet har bedt om Amtets udtalelse vedrørende ansøgning om etablering af 25
parkeringspladser samt depotplads ved Hammer Kirke.

Arealet er omfattet affredningsdeklaration af 18. juni 1953, tinglyst 17. november 1053. Af
fredningsdeklarationen fremgår, at arealet ikke må bebygges eller beplantes. Der må lkk~: .\
anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegrafrnaster, skure, udsalgsboder, vogne "
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Påtaleberettigede er Fredningsnævnet og Menighedsrådet for Hammer sogn. Ansøgningen
kommer fra Menighedsrådet for Hammer Menighedsråd.

Det fremgår af ansøgningen, at den også er sendt il Hedensted Provsti og Haderslev Stift.

Det er oplyst, at parkeringspladserne skal supplere de eksisterende parkeringspladser langs
kirkegårdens sydside. Ved større begivenheder i kirken har disse pladser ofte været for få,
og der parkeres så i vejrabatterne på de små smalle offentlige veje.

Det er Amtets vurdering, at der kan dispensere s til det det forelagte projekt for
parkeringspladser og depotplads, idet det udføres i en stil, så det ikke vil skæmme kirken og
dens omgivelser og således at det ikke vil hmdre indsynet til kirken fra offentlig vej.

Det foreslås samtidig, at Menighedsrådet gøres opmærksom på, at de ved anlægsarbejdet
skal sikre, at der ikke sker skader på/ændringer i det beskyttede dige, der forløber langs
arealets nordlIge skel."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse: S1v':7- \2\ ~..::::J=)C)~~

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i l )



" I )le
Side 2/2

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Tilladelsen gives på
betingelse af, at Hedensted Provsti og Haderslev Stift kan godkende
ansøgningen samt på betingelse af, at det ved anlægsarbejdet sikres, at der
ikke sker skader på/ændringer i det beskyttede dige, der forløber langs
arealets nordlige skel."

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i
naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De far helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø,
Plangruppen, Darnhaven 12, 7100 Vejle (j.nr. 8.70.51.8-170), til Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi Erik Liboriussen, Viborg Hovedvej
97, Hammer, 7160 Tørring, til Danmarks Naturfredningsforening,
Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet vi amtsformand
Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet,
Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

h~
/ Preben Bagge:

nævnsformand

http://www.nkn.dk.
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