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FREDNINGSNÆVNET>



Tingbogsbetegnelse:

Skrydstrup bind 4,
blad 129, art .nr.97.,
SkrydstruP ejerlav og sogn.

Anmelder:

Fredningsnævnet for Bsderølev
fIIltørådskreds.

(e.t.:·(.r/,.-Q_/'pl.., .... /..,.~ ...L)

- Gebyrtr1 i la.t •
nr.140 at 7.maj 193?

REG.NR.o2.3 750050

•
Frednin~sueklaratlon.

Skl""ydstrllp eje:t"lavog socn,at nedenr...,v n t. e ::,..:",,,,1 - ll~:d.t:'· :;:'o::."l.le1.old
af ki:t:.eCllihist€l"icts €,oJkenuelse - vil v.J;rt ...1. freJa.

kirken.

J.r.:~h-t 1lI~ ikke ';)cbYLe;es; å.ai m~ ejh"l1er "LeLJI""u1.cs s-led.l's,,•,
•

bo~~r,vo~ne til bebo€lse eller opbevaring af riJsh~b~r ellEr
l1Ln.; ej heller m~ der på arculet opswttes uft~1~~kul&r,toilett6r
h~:l.:;i:'huse ,pel sdyrfarllle o • lign. , sprøj te huse, be"nzix;:, t C.u-.6.cn, , 0,-,

he Iler 11:1-::e- med e j ere ns sa.mtykke - tr:Jr,s fO..l'I •.c,Lur.:; id ioner,
telefon- fIler teleLraflllast~r.

,!I'rsJnin 'iH: skE'r llIE.': fØl'-;EnJe forbeh0111:--_._- ~-------_._-

pf; <let n.=vr;t~ areal ob tillit>e om selvE: tj~~eplbnt.n :'or .11: Lte.
Ribe StiftI 'NI. /51· /1 GIJ

'(
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Iilcni,):eu.::i1·f·å, hVGr for tiig;.

~;fni-..l.,,"Js:dc.i:·t for 5krJ':..,Li'UP :;o,;;!.,UE:U~· r/J .

. \

\
at-:'astl;"rc:r,at fOl'anst{Enu6 underskrivc:,:'.auU...)lil.' ut:t, sl:1J.lle:u.::

l
Det tiltrædes, at nærv~rende fredningsdek1ar~tlon tinglyses

som servttutstiftenje på art.nr.97 af Skrydstru~ ~jer1av og sogn.
februar 1957.

P.M.V.

~ E.B •

.~.~~~

Indført I dagbogen for retten i~dcrslev

den 1U JUL. 1957 -"t'~l\.
Tlng11st bd. ir bl.1J1.1a&~r.nr..~ø .- -l
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I AlgUt ~ HD: Kr. 3.00
I ~VUI Tre Kronet
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Del af art.nr.97 Skrydstrup";
Sogn: Skrydstrup/
Herred: Gram",.
Amt: Haderslev""
Afrids efter matrikelkortet '

udfærdiget af
'Amtslandinspektøren 1Haderslev,-

den 16. juli 1957.Målforholdl :1000."
E.J.nr.220/1957.-
Gebyrfri. ~.'

r-1 fløj tfC <tfl-ot
"en & K;eldskov A,S._ _
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Afgørelser - Reg. nr.: 02375.05

Dispensationer i perioden: 29-12-1986

02375.05



~a:t~l<fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds
c iv i'~~&w,~,~~tRr~~ret, 6100 Haders 1ev.x.~

Xr~~~0f4~ U7l

REG.NR. oQ3 7S.o~u
Den 29. decem be r l986 .
J.nr. FR. 150/86

I.

:iI ffredningsregisteret
tIl orientering

~1f-J'7
~4

e
e
e

Ved skrivelse af 28. november 1986 har Sønderjyllands
amtskommune, fredningsafdelingen, fremser.dt ansøgning fra arki-
tekterne S. A. Aakjær og H. Lund, Rødding, som på vegne Skryd~
strup menighedsråd søger om dispensation fra naturfredningsloven
til udvidelse af eksisterende kapelbygning på matr. nr. 97 Skryd-
strup ejerlav, Skrydstrup.

Det ansøgte ligger inden for fredningen af Skrydstrup
kirkes omgivelse, jfr. naturfredningslovens § 34.

Det fremgår af sagen, at den eksisterende kapelbygning
opførtes i 1955. Det ansøgte projekt består af en tilbygning
til denne, opført i en blødstrøget sten og malet som det eksi-
sterende. De samlede tagflader vil blive lagt om, således at
de r benytte s de ls e n ny rød v .i,nget eg l, de ls de g am le, de r sam -
les på een langside.

Fredningsafdelingen indstiller over for nævnet, at
der meddeles tilladelse til den ansøgte udvidelse af kapelbyg-
ningen.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 (fredningen af Skrydstrup kirkes omgivelser) dispen-
sation til den ansøgte udvidelse af kapelbygningen, som den frem-
går af arkitektbeskrivelse af 5. august 1986 med tilhørende teg-
ninger (nr. l og 2).

~~,Lind Larsen
Fred-
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