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Justitsministeriets gl'llpart papir. Til skoder, skad ...,io!.br<·v<· k vlttcrlnger til udslettelse
og andre påtcgni~~er m m. (vedr. fa!.t L'Jendom), ~ ~ .~-y

'('I ro,
Akt: Skab nr, /0l !!. HvLTing b,Y Uf;. fJogr..Mtr. nr., ejerlav, 80gn:

(I København kvarter)
eller 11de .. >nd<nyd'~c land ...
ddel bd. og bI. I tmg-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

(udjyld" al domm"kolllo,d)

Køben l I, bopæ:
Kredltora f

Gade og hus nr.:
,bvor ....d.nl "n des)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Frcdn1n~sn~vnbt for Skaniar-
horg alllt,"Horsene."

Stempel: kr. øre.

F r e d n i n g s'd e k l a r a t 1·o n.
Underskrevne menighedsråd for' Hvirring sogn indgår hervt;d J;å

for ~t hj dl'age t il at Vl:,rnaom Hvirring' kirkes fl'ie beliegenhed,
at der på nedenfor beskrevno og på vedh~fted. kort skraver~de dele
af den kirken tilhøronde ejendom matr.nr. l ~ HvirrinG by og sogn
ingensinde må opføres bygninger, skure elJer lignende, bortset fra
sådanne, som måtte være nødvendige for kirkens eget' behov ( f.eks.
ligkapel), og i så fald først efter forhandling med fredn1ngsn~v-

, Inet for Skanderbo~g ~mt.
Arealet består af:'
o S T for kirkegården: en bræmme 6~ ~. bred fra kirkeg~rdena

nuværetlde østlige dige (hen til en linie' n·ord-syd geunem skellet
mellem matr.nr. ] ~ og 6'~) atru:kkende sig fra awtsvejen Horsena-
Nr. Snede til 30 Ul. syd for kirkeg~rden8 sydlige ~ige.

S y D' for kirkegården: en bræmme 30 m. bred atrækkendo aig fra
byvejen (umiddelbar vest for kirkegård~n) til skæringspunktet med
linien nord-syd gennem skellet melJem l~ og 6~.

V E S T for kirkegllrden: en bræm~e langs byvejen begromset
mod øst af denne, mod nord af amtsvejen og mod vest af en linie
fra det punkt på anltsvejen, Bom liggex' lo Ul. øst for det øst] ige
hjørne af natr.nr. l M (skolen) gående n,od syd til 40 m. fra
.ruenavej, derefter drejende mod vest i en afstand af 40 m. fra
Fruensvej og omfattende arealet mellem denne 11nie De vejen.

Deklarationen er ikke til hinder for, at der må udlægges v0je
på de frededo arealer eller for, at der ved Fruensvej umiddelLar
vest fnr rratr.nr. l M (brugsfol'eningen) må anbringes et forsam-
lingshus, hvis bYGninger skal godkendes af de kirkelige myndiGhe-
der.

Denne fredningsdeklar'ation må tir..glyaeaFå matr.nr. l!!,Hvirring
by og sogn med påtaleret tor fl·edningsnr.:..vnctfor Skanderborg alnt
og n,enighudsrL'\det,1.'01' Hvirring sogn hver for sig.

FortLanUcr.icl' menight:'ldsl'ådetattestel'er ved s in unc.ørskrift,
at urll":'eH.ih·1ve:·r.eudgør det samlede menigheusråd.

Hl' :u'l'i ng,

Jensen &: Klel\Jskov\ A'S, KubenhlVD.
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den 23. apr11 1\11,,1-

C.V.A. Ruth. Alfred l!'ruur]uun. lIul-a](] Andcrocn,

Agno;t e-tristial1sen. Dalsr;utn-d BuW Jenny Jon:.;e[l.
Helga lante. Sj~rj(:' [·,,()"rt(;nson.

Det attestcres hl.1'vl:d,' at undersk.riverne at dt)k] ar-atj onG n udgør
det BurnlL.GG [t.en1.LI'b(Jsl-c;d fol.' Hvir'I'ing sogn.

Hvi~'l'.l.ne:-lLoI'nLorgpastorat, pr. lne m!ll!lng , cen 2;~. apl-il ]91:4

C.V.A. Ruth, s~r.
Frellisendes r.1E:d ::mbcfaling ti] A.arhus Stifts0Vrit;hed.

Voer-Nim herreders provetiudva]g, den lo. ~aJ 1954.
A. SeDstius.

Da matri~el no. l~ ikke tilhører Hvirring kirke,
,_Horntorg sogDGpr~steembede, tilføjer her Hornborg

.....nders l·:ri f ter :
Sigurd Højperg. Hane Sørensen. Anders Troelaen.

Poul Jensen. Søren Tberkelsen. Knp,d Osterlltann.
~, EliBab~th Juul Jensen. Aksel L1~dahl.

) l \ rI r
D~~ a~~esteres, ai ovenståend~ undei~krivere ~dgø~ det samlede

...., J, G r v r... Imenighedsråd for Hornporg sogn. .
- .J... / J L. • J ..... __Hvirring-Hornborg sognepru'steembede, den 20. ma j 1954.- e l TI Cl ~.L

e'.V.A. Ruth,' formand for Hvirring-Hornborg me'nighedsrAd.
-, c., o' ~J (),

Det til~:æde~, at nrrværende fredningsdek1aratioD tinglrses
som aerv1tutstiftende på matr.nr. l§ Hvirring by og sogn.'

o - lKrtkeministeriet, den 15. juli 1954.
P.M.V. ,

o ) vE.B.,_ _ ,I
E~~ar Lørup, fm.

ForanS~~~ende. deilarati'on gal kendes~
Frednings~lEvnet .for SkandreI'borg amt.,

G, . ' , • ) " _
H. HUden.

men Hv1rring-
wenighe dsråds

-',

Horse'ns,'lden 2St.-. JUli '1954 o
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lUir An·;(·l:lrREG. NR. ~ J~-O?J$~9/
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR / 'l- 7 S-
VEJLE AMTS NORDL:GE K,(EDS
c-o DOMMEREN I 8740 BRÆDSTRUP

llvi r'''''..L·n ..,,: h\' OJJ'~ '.' ,) i:>

7 .'
.j,. " 1\'.1 06

Fr. journal nr. 10/73.

Kendelse i andragende fra Hvirring menighedsråd om god-

kendelse af udstykning og salg af ca. 709 m2 af matr. nr. laa nu be-

tegnet som m::...tr.nr. lav Hvirring by og sogn, til I/S Hvirring

~ Forsamlingshus.

Ved deklaration tinglyst 30.7.1954 blev matr. nr. la,

hvorfra matr. nr. laver betingelsesvis udstykket, fredet mod be-

byggeIse af enhver art

Hvirring menighedsråd har ansøgt om godkendelse af udstyk-

ning og salg til I/S Hvirring Forsamlingshus, der ønsker at opføre
e
e
•

en tilbygning til forsamlingshuset på matr. nr. lau i overensstem-

melee med en fredningsnævnet med forsamlingshusets skrivelse af

15.11.1973 indsendt tegning.

Under henvisning til det på fredningsnævnets møde den

10.8.1973 passerede tillader fredningsnævnet herved i medfør af

naturfredningslovens § 34, at det pågældende areal ca. 709 m~ be-

tegnet som matr. nr. lav Hvirring by og sogn, sælges til det anførte

formål på følgende vilkar:

I den nordlige del af r~tr. nr. lav må der ikke forefindes

bygninger af nogen art og ej heller beplantning over 1,8 meters høj-

de. Beplantningen på matr. nr. lam {forsamlingshusets nuværende ma-
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trikelnummer) skal ligeledes holdes under 1,8 meter i den nordveat-

tt11ge del, og her må ingen bebyggelse finde sted. Forbudet gælder lo

meter fra det nordlige skel.

Nævnets afgørelse kan i henhold til naturfredningslovens

§ 34, stk. 6 af de der nævnte personer og institutioner inden 4 uger

Påbegyndelse af byggeriet forindon ankefristens udløb er

for bygherrens risiko •• Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at

indhente fornøden tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtel-

ser ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.

Bestemmelsen vil være at tinglyse på de fornævnte matrikel-

numre med prioritet forud for pantegæld i henhold til naturfrednings-

lovens § 62 og med påtaleret for menighedsrådet og fredningsnævnet

_hver for sigo

e
e

Brædetrup, den .~ 9 liR. 1915

;/-'" / '~).
, ~ .-t..--t. {/ <.1. i.,-, / <.--/ "'__J ."? - L -~ '---...! .....~~................... .

Vagn Vejen Petersen
••••••••••••••••••••••
Karl B. Ritter

/
' / / G-L.....-·1.t •• la~ •••••• \ •••••••••••

J.J. Bek.
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y -1 fløj Jen,en & Klcldlko, A S



Fredningsnævnet for Vejle amt

Hvirring Sogn Menighedsråd
vi formand Peter Jensen
Hedelundvej 29
Hvirring
8762 Flemming

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

'~.
Nævnetsj.m. FVA 20/2004

• Fredningen omkring Hvirring Kirke 31. januar 2005

Ansøgning om udvidelse af redskabs- og mandskabsrum ved Hvirring
Kirke

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved brev fra Hvirring Sogns Menig-
hedsråd modtaget den 23. april 2004. Fredningsnævnet har forelagt sagen
for Vejle Amt, der ved brev af29. april 2004 har svaret:

"Udtalelse til ansøgning om udvidelse af mandskabsbygning ved Hvirring Kirke.

Vejle Amt har den 26. april 2004 modtaget en anmodning om en udtalelse til ansøgning om
at udvide en mandskabsbygning ved Hvirring Kirke. Der er med ansøgningen også fremlagt
tegninger af en planlagt ombygning af de eksisterende toiletforhold ved kapellet til et handi-
captoilet.• Hvirring Kirke er belagt med en fredningsdeklaration af 30. juli 1954. Ihenhold til deklara-
tionen må der ikke i en nærmere defineret afstand fra kirken opføres bygninger, skure eller
lignende bortset fra bygninger, som er nødvendige for kirkens eget behov, og i så fald først
efter en forhandling med fredningsnævnet.

Den nuværende mandskabsbygning med tilhørende materialegård, ønskes udvidet mod øst.
Bygningen er ikke fredet. Tilbygningen bliver opført i samme matenaler som den nuværen-
de bygning. Ligeledes bliver den nye læmur, opført i samme materialer som den eksisteren-
de læmur. Det er Vejle Amts vurdering, at tilbygningen ikke vil genere indsigten til kIrken
og dens omgIvelser."

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Haderslev Stiftsøvrighed, der har
fremsendt brev af 7. juni 2004 til menighedsrådet, hvori det hedder:

•
"Stiftsøvrigheden har gennem provstiudvalget modtaget ændret forslag til indretning afhan-
dicaptoilet samt udvidelse af graverfaciliteter, hvilket matenale er forelagt kgl. bygnmgsin-
spektør Niels Vium og kirkegårdskonsulent Preben Skaarup. På provstIUdvalgets foranled-
mng er konsulenterne blevet anmodet om at oplyse, hvilken fordyrelse af prOJektet, de fore-
slåede ændringer vil medføre. For så VIdt angår dette spørgsmål, henVIses tIl kg!. bygnings-
mspektørs erklæring af 12. maj 2004, hvoraf fremgår, at det er kOl1sulentens vurdering, at
det nye forslag Ikke fordyrer projektet med mere end ca. kr. 100.000 mcl. moms, og kg!.
bygnmgsmspektør kan anbefale, at me11lghedsrådet overvejer en leduktlol1 af redskabsrum-



Side 2/3
mets størrelse for at hente en del af fordyrelsen, hvilken anbefaling stiftsøvngheden kan til-
slutte sig. I øvrigt henvises til kirkegårdskonsulentens bemærkning angående en funktionel

-. forbedring i den foreslåede ændring.

I henhold til konsulentemes udtalelser, kan stiftsøvrigheden godkende det nu senest frem-
sendte projekt til gennemførelse.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at stiftsøvrigheden har modtaget sagen fra Fred-
ningsnævnet for Vejle Amt med anmodning om en udtalelse til den indsendte ansøgning fra
menighedsrådet. Stiftsøvrigheden har samtidig hermed fremsendt kopi af godkendelsesskri-
veIsen til fredningsnævnet.

Endeligt overslag over omkostningerne forventes mdsendt gennem provstiudvalget med fi-
nansieringsplan. "

Fredningsnævnets afgørelse er beklageligvis blevet forsinket, fordi nævnet i
første omgang ikke havde modtaget Amtets brev, der var fremsendt via en
nedlagt e-mail.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til den ansøgte
udvidelse af redskabs- og mandskabsrum, der ikke skønnes at stride mod
fredningen s formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede 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 får 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 & Miljø, Damhaven
12, 7100 Vejle (j.m. 8.70.51-8), til Tørring Uldum Kommune, Tjørnevej 6-
10, 7171 Uldum, til Haderslev Stift, Postboks 295, Ribe Landevej 35-37,
6100 Haderslev, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/ Flem-
ming Jørgensen, Brandsbjergvej 32, Husby, 7100 Vejle, til Danmarks Natur-
fredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København 0, til Friluftsrådet,
vi amtsfonnand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Fri-

http://www.nkn.dk
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luftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Natursty-
relsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

.~~--
re n Bagger

nævnsformand

l\Ccodl tGlgeC L
Sko\'- og N aturstYl,'eloen

> ? ['lV. n1n~
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