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Afgørelser - Reg. nr.: 02048.55
Dispensationer i perioden:

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
Modtaget!
REnEN I HORSENS 3. AFD.
P'<"v- og Natursty'f'f~l... !,...
JiZOO HORSENS
2 1 JU~'i .19~4'._ ..
.F.--(05)
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'~FA. NR.223/1990

Nævnets afg~relse k~n ~ft~r'~~t~~redningSIOvens § 58 Indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13. 1256 København K) af bl.a
tlen. der har begæret fredningsnævnets afgørelse. og forskelilge
myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
pågældende klagebereltigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før 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 er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den Ikke er Udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt I henhold til loven. en
frednJngskendelse eller en fredningsbestemmelse.

Fællestegnestuen-Give,
Hjortsvangen 4,
7323 Give.

•

EG. NR.

Overfrednlngsnævnet ny adr.:
. Slotsmarken 15,2970 Hørsholrn

Matr. nr. 5 h og 5

I

y

Vonge by, øster Nykirke - Kirkefredning

(§34

Med skrivelse af 25. maj 1990"har tegnestuen forelagt nævnet en sag
om opførelse af en bygning til kirkekontor og som redskabsbygning
ved siden af det eksisterende kapel ved kirkegårdens nordlige skel,
matr. nr. 5 h og 5 y Vonge by, øster Nykirke.
Det fremgår af sagen, at bygningen agtes opført på en del af den
eksisterende parkeringsplads og har et etageareal på 70 m2• Arealet er omfattet af et byggeforbud i en kirkefredning, tinglyst
30. juni 1953.
Vejle amt har i en over s~gen indhentet udtalelse anført, at servicebygningen bliver stor, men harmonisk tilpasset kirkeområdet,
og at byggeriet derfor ikke giver anledning til indsigelser.

•

I den anledning

skal man meddele, at nævnet for sit vedkommende
i medfør af naturfredningslovens
§ 34 herved meddeler den ansøgte tilladelse.
Kopi af nævnets afgørelse er sendt til de klageberettigede.
Poul Holm
suppl.

e)
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN
Akt. nr.
lO

r.

J './0/

l..f

10- DOC>~

I

FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-21-2018: Ansøgning fra Øster Nykirke menighedsråd om dispensation til at udvide parkeringspladsen og en materialepladsen ved Vonge kirke.
Fredningsregisteret – Reg. nr.: 02048.55 Vonge Kirke
Ansøgningen
Fredningsnævnet har modtaget en ansøgning fra Øster Nykirke menighedsråd om dispensation til at
udvide materialepladsen og parkeringspladsen, der er etableret nord for Vonge kirke.
Retsgrundlaget
Det areal, hvorpå udvidelsen af parkeringspladsen og materialepladsen skal etableres, er omfattet af
en fredningsdeklaration, oprettet den 30. juni 1953, tiltrådt den 21. maj 1958 af Fredningsnævnet
for Vejle Amt, og derefter tinglyst på arealerne blandt andet nord for kirken; det er formålet med
fredningen at bevare og at sikre indsigten til og udsigten fra Vonge kirke.
Det fremgår af fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes, samt
at der ikke må anbringes skønhedsforstyrrende genstande, som telegrafmaster, skure, vogne til beboelse eller lignende på de fredede arealer.
Fredningsnævnet tager i denne afgørelse stilling til, om der kan dispenseres til udvidelsen af parkeringspladsen og anlæg af en materialeplads.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.
Fredningsnævnets afgørelse
Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.
Fredningsnævnet meddeler Øster Nykirke sogns menighedsråd dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at udvide materialepladsen g parkeringspladsen ved Vonge Kirke.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og resultat”.
Vilkår for dispensationen
Der gælder disse vilkår for dispensationen:
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1. udvidelsen af materialepladsen og parkeringspladsen skal ske som vist på det kort, der er
vedhæftet denne afgørelse.
2. Der skal plantes en hæk langs østsiden af plankeværket omkring materialepladsen
3. Underlaget for græsbelægningen på parkeringspladsen skal være en rodvenlig befæstelse.
4. Træer og buske, der skal plantes omkring parkeringspladsen og materialepladsen, skal bestå
af hjemmehørende arter.
5. Belysningsarmaturer skal være nedadrettede og skal males sorte.
Hvis disse vilkår ikke overholdes, bortfalder dispensationen.
Ansøgningen
Det fremgår af sagens oplysninger, at Øster Nykirke sogns menighedsråd har købt et areal nord for
Vonge kirke for at udvide parkeringspladsen og materialepladsen ved kirken.
Menighedsrådet har entreret med Sweco Danmark A/S om projektet.
Sweco Danmark A/S har herefter udarbejdet et projekt.
Projektet er beskrevet i et notat, der er sendt til fredningsnævnet sammen med ansøgningen.
Notatet indeholder denne beskrivelse af projektet:
”…
Baggrund
Sweco er blevet bedt om at udarbejde orienteringsoversigt på baggrund af menighedsrådet skitse for en
udvidelse af parkeringspladsen og materialpladsen nord for kirken. Da arealet er fredet, kan nærværende notat og tilhørende plantegning ligeledes benyttes ved ansøgning om dispensation fra fredningen og
byggesagsbehandlingen.

Beskrivelse af projektet

Parkeringspladsen udvides, som angivet på vedlagte tegning. Den eksisterende muld, rødder fra fældede træer med mere opgraves og bortkøres. Parkeringspladsen etableres med stabilt grus og i toppen udlægges græsarmering af plast for græs såning. Ud fra tilgængelige optegnelser af jordbundsforholdene
på stedet, er der moræneler under de øverste jordlag. Men det vurderes, at der er mulighed for nedsivning i den naturlige lavning i terrænet mod nord, idet terrænet i dag har fald mod dette punkt. Derfor
anlægges parkeringspladsen med længdefald mod lavningen, så der fortsat kan ledes overfladevand fra
området hertil. Som en ekstra sikkerhed udføres der i den dybe ende af pladsen ud mod lavningen en
rende med ral/singels til nedsivning til sikring af, at pladsen kan afvandes.

Der plantes 2 m bredde hække for inddeling af pladsen og enkelte solitære lave træer eller buske, som
ikke hindrer indsigt til kirken. Plantevalg fremgår af tegning. Pladsen er indrettet jævnføre Vejreglernes
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anbefalinger for indretning af parkeringsarealer med 90 grader parkering, hvilket vil sige med 5 m dybe
parkeringslommer på begge sider af adgangsvej/manøvreareal, som er 7 m bredt.
Materialpladsen udvides med 5 m, og i samme bredde som den eksisterende. Der monteres endnu en
port, så pladsen kan betjenes af lastbil. Hegn og port udformes svarende til den eksisterende hegning,
og i samme højde over terræn. Belægningen på pladsen udføres med bundsikring, stabilt grus og med
samme belægningssten, som i den eksisterende del af gården. Den nye del af pladsen forsynes med en
nedløbsbrønd, som kobles på den eksisterende afvanding på materialpladsen.
Der udføres lav belysning med havelampe Lønstrup 32 af mærket Nordlux, og i det omfang, som er
vist på tegningen. Lyspunkthøjde er cirka 115 cm over terræn.

I hækken ind mod kirkegården monteres en låge ved gangstien i samme design, som hovedporten foran
kirken. Den nye låge udføres efter opmåling, så afstand mellem de lodrette tremmer og udformningen
af korset bliver som på de eksisterende låger. Den nye låge lakeres ligeledes i samme farve som de eksisterende låger…”

Kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov, Aarhus, har i et brev af 1. december 2017 til menighedsrådet kommenteret projektet. Kirkegårdskonsulenten skriver i brevet blandt andet, at det fremgår af
forslaget, at beplantningen omkring og på parkeringspladsen bliver en 2 til 2,5 meter høj buskbeplantning, hvori der plantes grupper af japansk røn, som bliver 5 til 6 meter høje, men kirkegårdskonsulenten anbefaler, at menighedsrådet overvejer et plantevalg af hjemmehørende planter i stedet
for de kultiverede og indførte sorter. Beplantningen vil i øvrigt set fra de omgivende arealer skjule
parkerede biler, men den vil ikke forstyrre indkigget til kirken. Beplantningen strider således efter
kirkegårdskonsulentens opfattelse ikke mod fredningen. Kirkegårdskonsulenten anbefaler i øvrigt,
at der plantes en hæk på østsiden af plankeværket omkring materialepladsen for at opnå et smukkere kig set fra kirkegården.

Den kgl. bygningsinspektør, arkitekt Camilla Løntoft Nybye, København, har i et brev af 6. januar
2018 til Ribe Stift oplyst, at hun tilslutter sig kirkegårdskonsulentens udtalelse og kan derfor anbefale projektet.

Ribe Stift har i et brev af 14. maj 2018 til menighedsrådet meddelt, at stiftsøvrigheden kan godkende Swecos projekt under forudsætning af, at der plantes en hæk langs østsiden af plankeværket omkring materialepladsen, at underlaget for græsbelægningen på parkeringspladsen skal være en rodvenlig befæstelse, at træer og buske skal bestå af hjemmehørende arter, og at belysningsarmaturer
skal være sortmalede.

Fredningsnævnets behandling af sagen:
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Fredningsnævnet har den 12. juli 2018 sendt sagen i høring hos Vejle Kommune, Miljøstyrelsen,
Ribe Stift, Grene Provsti, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk
Forening med svarfrist den 13. august 2018.
Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet.
Fredningsnævnets begrundelse og resultat:
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet vurderer på baggrund af udtalelserne fra kirkegårdskonsulenten og den kgl. bygningsinspektør, at der ved udarbejdelsen af projektet er taget hensyn til, at indsigten til og udsigten
fra kirken skal bevares.
Ribe Stift har på baggrund af de sagkyndige udtalelser meddelt, at stiftet kan godkende projektet,
men på nærmere angivne vilkår.
Fredningsnævnet finder, at det ikke vil stride mod formålet med fredningen af Vonge kirkes omgivelser at gennemføre udvidelsen af materialepladsen og parkeringspladsen, såfremt anlægsarbejdet
gennemføres i overensstemmelse beskrivelsen i notatet fra Sweco Danmark A/S.
Fredningsnævnet meddeler derfor Øster Nykirke sogns menighedsråd dispensation til at gennemføre projektet på de vilkår, der fremgår under afsnittet ”Vilkår for dispensationen”.
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Fødevareklagenævnet.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse
i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Kolding, den 26. september 2018.
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Denne afgørelse er sendt til:
Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning – post@vejle.dk
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Menighedsrådet ved Øster Nykirke Sogn v/ Diana Hansen bankegaarden@gmail.com og 7976@sogn.dk
Miljøstyrelsen – mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Uffe Rømer ufferomer@gmail.com
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV – fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet c/o Lone Høgholt – trekantsomraadet@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – natur@dof.dk
DOF Vejle – vejle@dof.dk
Ribe Stift kmrib@km.dk
Grene provsti gr@ra.dk
Landskabsarkitekt Mette Favrskov mf@mflandskab.dk
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