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Matr* nr* 2a Bramdrup by og sogn*
K . -^ ' *-

Anmelder:
f'- •': •**•

Stempelbog gebyrfri i h * t 0 § 3 3
> . Fredningsnævnet

i I. nr* 140 ^^ %- - /9 3 7* for

Vejle amt«

Fredningsdeklaration*

Underskrevne Hans Hansen, "Bramdrupgaard" indgår herved på, at neden*-

nævnte areal af min ejendom matr* nr« 2a af Braradrup by og sogn fredes som

nedenfor anført:

Arealet udgør den del, der mod syd grænser til Bramdrup kirkegård og

den offentlige vej og mod nord til en linie, der ligger 100 m nord for det

nordlige kirkegårdsdige, og mod vest til matr* nr* 8£ ibd* samt mod øst til

en linie, der udgør forlængelse af kirkegårdens østlige dige*

Bette areal må ikke bebygges eller tilplantes« Der må ikke anbringes

transformatorstation**, telefon eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder,

beboelsesvogne eller lignende«

For fredningen ydes intet vederlag*

Denne fredningsdeklaration må lyses på ejendommen matr* nr* 2a Bram-*

drup by og sogn og m« nr» 2ag og 8a ibd,, der i forening udgør landbrugs-

ejendom med påtaleret af menighedsrådet for Bramdrup sogn og fredningsnæv«

net for Vejle amta

Bramdrup, d« 18* april 1951»

Hans Hansen*

Til vitterlighed om ægte underskrift, rette dato og om at underskrive

ren er myndig:

S* Jørgensen Alfred Jarnæs
Sognepræst Sogneprsst«
Nr* Bjert pr Kolding« Paaby pr Kolding.

Foranstående fredningsdeklaration godkendes«
Fredningsnævnet fcpr Vejle amt, d^ 3« juni 1954*

P. n* v*
C« Rudbeek« KMT/



Nord REG. NR. ~/S,.

•

- _ ..-~.--~--- 2 - I ~ "'~J

•
'ti- <-

" ~
{ x<

~
~
ti

l
~o
"• f•• ;so,...,

c --• ~>,

,•
=
, '",

"~
'"
:5'
~ ~

~ '::,

~
05
~

" .g><
< ". ~'

/:'1000
En del o( mofr.ar: 2 '3

Brol77drup By.
Bromdrup Sogn.
Bruslr Herred.
Vo/le Hm!

Udfærdtge';' I anlednln2 0/ ":redml75 0/
r(',rke:gaardens evngll;'e/ser



•

••

02159.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02159.00

Dispensationer i perioden: 31-10-1983 - 23-07-2001
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V<'8 .:',;·ts sydlige fredningskreds,

J3ekretAr1 atet
L':>rnnuset, 6UbO KOIOlnQ

Tele:fon: (05) 522800 (lokal 343)e r

Kolding Kommune,
Teknisk forvaltning,
6000 Kolding.
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KoldIng. d. 31.10.1983
FVAS. j. nr. 152/1983

,

Deres j.nr. KL. 02.00

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om godkendelse
af beplantningsp1an på ejendommen matr. nr. 2 fu Bramdrup by, Nr.
Bramdrup, beliggende Kirke1y 15, Kolding - præsteboligen ved
Bramdrup kirke.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden
for kirkefredning.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet
herved dispensation til den påtænkte beplantning i overensstemmel-
se med den indsendte plan.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Vejle amtsrådO~Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt, og tilladelsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens ud-
løb.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige
kræves tilladelse fra andre myndigheder •.

•: Mod:2.get i fredningsstyrelsen
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- 3 NOV. 1983 Børge Andersen

KOPI er sendt til:
l) Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13. 1256 Kbh. K.
2) Danmarks Naturfredningsforening, 2000 Kbh. F.
3) Vejle amtskommunes fredningsafd. j.nr.8-70-52-l-621-22-83 •

&&li ,&
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BA/MW
Fredningsnævnet

forVejle amts sydlige fredningskreds
SekretariatetDomhuset, 6000 Kolding.

T e l e f on: 75 5228 OO ( lok a l 5Ol O)

"olding,
FVAS.nr.

d·14.02.1990.
21/1990
jfr. 61/89.

Arkitektfirmaet
Jesper Rasmussen A/S,
Helligkorsgade 22,
6000 Kolding.

Overfor fredningsnævnet er ansøgt om tilladelse til opførelse af en
kontor- og mandskabsbygning ved Bramdrup kirke, matr. nr. 2 a 8ram-
drup by, Nr. Bramdrup.
Ejendommen ligger i byzone og er .omfattet af en kirkeomgivelsesfred-
ning af 3. juni 1954.
I Vejle Amts skrivelse af 26. januar 1990 hedder det bl.a.:

"Det seneste skitseprojekt af 13. november 1989 er i alt
væsentligt i overensstemmelse med de synspunkter og for-
slag til bebyggelse, som Landskabskontoret fremførte i
sin udtalelse af 19. maj 1989 og ved fredningsnævnsmødet
den 23. juni 1989.
Forslaget bygger på, at det eksisterende maskinhus beva-
res uændret, og at kapelbygningen ombygges således, at
den kommer til at indeholde et offentligt toilet, som
kan benyttes af handicappede.
Nybygningen, som opføres i forbindelse med præstebolig
og konfirmandstue uden for den i dag afgrænsede kirke-
gård, vil komme til at indeholde garage og redskabshus
for præsteboligen, bad for graveren, degnekontor og gra-
verkontor samt et fælles toilet for disse.
Disse rum er indrettede i to parallelle bygninger med en
skotrende mellem de to tagflader. Ved denne løsning kom-
mer tagfladerne til at virke mindre dominerende. Nybyg-
geriet bliver ca. 2 m lavere end det oprindelig skitse-
rede.
Nybyggeriet virker fint indpasset i det samlede kirkeom-
råde, og det anbefales at Fredningsnævnet meddeler dis-
pensation fra kirkefredningen til byggeri i overensstem-
melse med skitseforslaget af 13. november 1989."

Nævnet meddeler herefter dispensation i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse
med skitseforslaget af 13. november 1989.

Miljøministeriet
Skov- og NaturstyreLsen
J.nr.SNI').I1!J!to -(;HIt)~ etr:
Akt. nr.2
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Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt kommunen.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-
delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilla-
delse fra andre myndigheder til udførelse af projektet.

t72.tI~~
Børge Andersen

KOPI er sendt til:
t) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.(3 expl.)
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-70-53-1-621-6-89.
4) Kolding Kommune, tekn. farv., Alegården 2, 6000 Kolding.
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2 4 JULI 20Ui

Haderslev Stiftsøvrighed
Ribe Landevej 37
Postboks 295
6100 Haderslev
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FREDNINGSNÆVNET Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets j.nr. FVA 12/2001

23. juli 2001.
Ansøgning om dispensation til opførelse af ny bebyggelse m.m. i til-

knytning til Bramdrup Kirke

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Deres skrivelse af 1. marts 2001.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, der den 21. juni 2001 har

svaret:

"Med brev af 4. maj 2001 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse til
en ansøgning om opførelse af ny bebyggelse m.m. i tilknytning til Bramdrup
Kirke.

Bebyggelsen m.m. udføres på ejendommen matr. nr. 2 fu Bramdrup By,
Nørre Bramdrup , som i forvejen er bebygget med præstebolig, forsam-
lingsbygning og præstekontorbygning i tilknytning til kirken. Der forefindes
tillige en midlertidig opstillet pavillon til brug for hjælpepræst.

Ejendommen ligger i byzone og omfattes af kirke-omgivelsesfredning af 3.
juni 1954 (i alt ca. 2 ha). Ifølge fredningsbestemrnelseme må det fredede
areal ikke bebygges eller beplantes.

Til trods for fredningsbestemmelserne har Fredningsnævnet tidligere givet
dispensationer til den eksisterende bebyggelse og beplantningen omkring
denne.

Den nu ansøgte bebyggelse omfatter udvidelser af forsamligsbygningen og
præstekontorbygningen med et samlet grundareal på ca. 240 m2, omfattende

f'rr~"" c~~NatursfY.relsen
J.nr. s: J 2001 - I ;l/I ~o- d'lJ" I
Akt. Ilr. ~ /14

iLt>. A ,L ( '4 ,,,,ug,, •• ."1 \IJ
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henholdsvis nye menighedslokaler og ny garage. Projektet omfatter desuden
ny beplantning omkring den fremtidige bebyggelse.

Ud fra en konkret vurdering på stedet synes den ansøgte bebyggelse og be-
plantning ikke at medføre en væsentlig ændring af udsigtsforholdene til eller
fra kirken og den oprindelige kirkegård. Det forelagte projekt synes tillige
udformet under respekt for den eksisterende bebyggelse og omgivelserne.

Det skal bemærkes, at ovenstående udtalelse ikke omfatter den del af det
fremsendte projekt, som vedrører etablering af nye graverfaciliteter. idet
denne del ikke berører det fredede areal."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte byggeri, der ikke

skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i natur-

beskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Frednings-

nævnet 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.

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

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle amt, Teknik og Miljø, Abent Land,

Damhaven 12, 7100 Vejle (j. nr. 8-70-51-8-621-3-01), til Danmarks Natur-

fredningsforenings lokalkomite vi formanden, Thorben Lundø, Vestervæn-

get 48, Vonsild, 6000 Kolding, til Danmarks Naturfredningsforening,

Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand

Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagde
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13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,

2100 København 0.

Med venlig hilsen

/~,c.n1. /
-Tv.;,.-lV':"'vVlr~t

Claus Rasmussen

formandssuppleant

•• U~Ioo. , .. > t
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