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REG. NR. /P9,8
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen,Art. Nr., Ejer1.lv,

Sogn.
Anmelder:~aner bind II blad 12 art.nr. 64 Genner GJerla~.øster Lø~m 80gn • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel· og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

• Undertegnede

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 64 af
Gennor ejerlav, øater Løgull sogn, indført i. ,
tingbogen for Genner bd. II bI. 12 , at nedennævnte areal

af n,cvnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed al

Genner kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

Don yest tor kirken beliGsende parcel 2J1/U2 kortb1a4 8 kort
distr1kt Ge~el',af8tø~re1se 6'76 m2, 1 sin helhed, og at de.
nord tor kirken beliggende parael 2'6/110 eamme kortbla4 den.. .del, der l1gaer indentor en afstand at 2, - tom og t1ve _
meter fra paraelleJla S1d1118 akel 1 dettes hele ~d8tr&knlDg.

Arealet er uden bysn1nger •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for ud~igtcn til eller fra kirken.

'd '4



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for 08ter Legwa sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Genner , den 12. 12.

Peter Jensen
195 4

Indført 1 dagbogen tor retakrads nr. 92,
Aabonraa købstad m. v.t den 8. Janaar 195; • Db. 68.

Lyst. tlngbo8 Genner bd.
!lugbogakontoret
tor retokreds nr.92
Aabenraa købatad a. v.

II bl. 12 •

--0000000_

Genpartens r1st18hed bekrwttøs _
Frt:dningsnævnet

lor ,dan 26. maJ 195, •
AAwf;Hlrdd clnlt s r ådskreds n t.1' V. d~' ·

'W1JI,i.l"iJJl



REG. NR. /P9 ~
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Tingbog :ror
Genner bd.VIII
bl.146 art.ne.
380 og 382Genner ejerlav , Anmelder:

øster Løgum d . r. bsogn. Fre nmgsnævnet Jor Aa enraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration
I,
I

I, • Undertegnede vejmand Lorenz Jessen a:r Genner
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erklærer herved som ejer af ejendommen' art. ·nr. 380 og 382 af

Genner ejerlav, øster Løgum sogn, indført i

tingbogen for Genner bd. VIn bI.146 at nedeni1ævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført. for at sikre den fri beliggenhed af

Genner kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

Parcel1e!I1e 247/112 og 248/112 kortblad 8 Genner. beliggende

sydvest for k1.rkenmellemparcel"r237/1l2 kortblad 8 Genner
, .

og kommunevejenfra Lynjtotte til Gennerby. PI. parcellerne

er opført et eent'amUiehus •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse dIer opbevaring af redskaber eller lignende
~kønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Det bemerkes dog, at geno:pførelse og ombygninge:f

eksisterende bygninger og tilbygning til disse ml :finde sted,



l'

~,
I"

!.i
~:
'\

L,,'
I
ti,

l
".'

i
f. e/
,',
h
(;
f

I ~~

men ~gn1nger og planer ,sk~ dog :t'orinden byggeriets })lbe~del-

se gQdkendesa:r fredningsnævnet :t'or Aabenraa amtsrMskreds og
'" .

menlghedsrldet for øster Løgumsogn.

Jeg :t'orbeholder mig ret til om fornødent at lade O})sætte

en tele:t'onmast })l ejenå.OmIlr!nved eventuel 1nBtalla~ion ~ telefon

pl min ejendom. Jeg :forbeholder mig endvidere ret tU Udenfred -

nlngsnawnets eller men1ghedsrldets go~endelBe at forny et brænd -
sellsKut' pl min ejendom •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Øs ter Løgum sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Genner I den l2.November 195 2 •

Lorens Jessen
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 92,
Aabenraa købstad m. v., den 28. januar 1953 • Db. 305 •
Lyst. tingbog Genner bd. VIII bl. 146 •
Tingbogskontoret for
retsKreds nr. 92,
Aabenraa købstad m. v.

B. Jensen

---0000000----

Genpartens rigtighed bekræftes •
I ledningsnc.:vnet

tor den 26. maj 1955 •
A,d,U1r<ia alllC s I ~d,J1<1 t.Jl~:~<,V..
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REG. NR .. /'9~
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:Genner bind VIII blad 122

art. nr. 29' og '3' GennereJorlav, øster 1øs~m sogn • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede thy. skovl"ber Hiels Bang at GOmler

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 29' og ", af

Genner ejerlav, øster Lesua sogn, indført i

tingbogen for Genner bd. VIII bI.,.22 at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed al

GØ11l1t.JZO kirke med kirkegård.

Arealet be~krives sålede~:
Paroellerne 218/112 06 240/112 kortbla4 a kortd1str1kt Geouer,
barend. under art. 29', 06 parcol 242/112' samma koriblad. h~~onde
under art. "', at sterrelso henhol4s'Y1a 100 'tIl2, 1'0' .2 OB
214 m2, ullG bø11ggellde 8yd tor klrkeslrdeD aellem 4811ne og kom _
JIlWleveJen •

~4arealet er o~tcrtet eentaml11øhue •
.
I

I
I
I

\

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplal1tes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke p~iarealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og tclegra[mastcr, benzimtandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hømehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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'rødDingen skal dog ikko være 111 htnder' for'gonopførelse af
boboolaedhuoet 1 t11fwlde at brand eller nedr1vn1ns t Ob eJholler
tor foretaselse at ombygning at eller t11byøn1na t11 den t11 enhver
t14 pA arealet stAende b1sn1Da, men b78,ori8t ml ikte 1 Iloset t11 -
1&148 påbegyndes, for1nden tesntnser og planer tor b,8Dingen er sod-
kendt at menighedsrådet tor østor L.SUD eoSllOg tr.dn1ag.~et tor
Aabenraa amtsråd .•krede •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for 0s ter Legwa sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Genner ,den 12/12
Ili.la ~

195 4

Indiert i dagbogen tor retekreds nr. 92,
Aabenraa købatad m. v., den 8. Januar 1955 •
Lyet. tingbog Getmer bd. VIII bl. 122 •
~ingbog.kontcret for
retakredø ~. 92,
AabeDrda køts~a4 m. v.

Db. 67 •

B. Jensen

_0000000_

OenpartøDG rigtighed bekr~ftua •
IISt-4rlingsnævnet d 26 J 19f:~

for ,eu! lIl8 ~';).

Aabenraa amt s rådskreds jJ l' •• li • V •

~/~~,.
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REG. NR. /'9 ~

• Ol. GENPART

",

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

!ingbog tor;.nner bd. VIII
art. nr. 305Genner,øster Løgwa
BOp •

bl. 118
Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredn ingsdek laration

Undertegnede sogaerA4 ter øster l(Igwa BOp erklærer herTed
pA øster L.gua sogneEODaUReø vega e

X lP' iis· iii !liC. d som ejer af ejendommen art. nr. :SOS af
Genaer
tingbogen for Ge1Ul.er

ejerlav" øster L.gua sogn, indført i

bdVIII bll18 ,at nedennævnte areal
af nævnte ejendom. fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed at

Cl e • • e r kirke med kirk~gård.

Arealet beskriyes sålede~:

Paroel 216/112 kortblad 8 Geaner, beliggendx S74.st tor kirke
(gArden .elle. danae og amtøv_je ••

PA arealet, åo. er ubeb7gget, er opstillet e. ·geRfor"1a&sste ••

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og te1egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for~. kommae. •

Påtaleberettiget er menighedsrådet for 0ster Løgwa sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.

I

.1
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øster Løswa , den 13. decellbe~ 195 4 •

J. Chr1stase. th. Schaidt 11. Jlat•••
Jee Jess.. .&.IlterJI1dteaarfl lb.. »etle:tsen
JIaclsJI. Callø Jøri. Jøreeue. Sør .. Str.. Nielsft

~oraa8tå ••d. treda1agsdeklaratio. ,odk ..des heryed.
Aabearaa amtsråd, de. 2,. ~ual 19;; •

J. P. Casperse.
--------
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Atskri:tte.s r1et1gned bekrettes, •
,den 1~. august 19" •

P. N. V •
" .Indført i dagbogen for retskreds nr. 92 ,

Aabenraa købstad m~ v., den 23. aug. 19',. Db. 2761 •
Lyst. tingbog Genner bl. ~O,akt K nr. 97.

, ' "l

Tingbogskontoret for rets- J. B. Jensen
kreds nr. 92 : Aabenraa
købstad m. v.

Genpartens rigtighed bekræftes •
Fredningsnævnet

for
Ålbenraq amt s rådskreds

,den 10. september 19', .
~.N.V.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02

Dispensationer i perioden: 27-01-1992 - 04-10-2006
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REG. NR. \ O) 57. 02.

Den 27. januar 1992 kl. 11 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyl-
lands Amts Nordlige Fredningskreds møde ved Genner Kirke. Nævnet
var repræsenteret af formanden, civildommer Jørgen Dahm Frederik-
sen, Sønderborg, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Thomas Lau-
ritsen, Stubbum, Christiansfeld.
Det kommunevalgte medlem, Volmer Kryger, Søst, Rødekro, havde
meddelt forfald.

Der foretoges:

F. 93/91

Anmodning om godkendelse i h.t. deklaration
om fredning af Genner Kirkes omgivelser af
tegninger og planer for opførelse af en over-
dækket terrasse/senere lukket udestue på
matr. nr. 293 Genner, ø. Løgum, tilhørende
John B. Nielsen, Kirkevænget 115, Genner,
6230 Rødekro.

Der fremlagdes:

1. skrivelse af 2. december 1991 fra Sønderjyllands Amt,
landskabskontoret,

2. skrivelse af 11. december 1991 fra Genner menighedsråd,
formanden,

3. fremsendelsesskrivelse af 20. december 1991 til Haderslev
Stift,

4. projektbeskrivelse af is. juli 1991 med 4. tegninger,

~ SN \2..\3/e- C>O~I ~\(t \2-
illl&o. oS.o2.~ 2-
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- 2 -

5. udsendelsesliste,

6. udskrift af BBR-registret vedr. matr. nr. 293 Genner, ø.
løgum,

7-8. tegninger,

9. ansøgningsskema af 7. november 1991,

ee
10. kopi af fredningsdeklaration af 12. december 1954, tinglyst

den 8. januar 1955,

11. skrivelse af 16. januar 1992 fra Haderslev Stift og

12. indkaldelse med indvarslingsliste.

13. skrivelse af 20. januar 1992 fra landskabsarkitekt, kirke-
gårdskonsulent I.P. Junggreen Have.

For Sønderjyllands Amt mødte overassistent Karin Schmidt.,For Rødekro Kommune mødte bygningskonstruktør Poul Jørgen Chri-
stensen, teknisk tegner Gunvor Hjortshøj og bygningstekniker An-
ton Schmidt.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomitåen, mødte Mariann
Norsk Nielsen, Rødekro.

For Menighedsrådet for Genner Kirke mødte formanden, Aksel Raun,
Genner.

For ejeren, John Nielsen, mødte dennes samlever, Birgitte Jensen.

Der foretoges besigtigelse ..

4t Birgitte
holdt.

Jensen oplyste, at beplantning mod vejen agtes bibe-
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Repræsentanterne for Sønderjyllands Amt,
marks Naturfredningsforenings lokalkomite
talte, at de kan tiltræde det ansøgte.

Haderslev Stift har telefonisk meddelt,
kgl. bygningsinspektør ikke har noget
ansøgte.

Formanden
enige om

Rødekro Kommune,
og menighedsrådet

at stiftsøvrigheden
at indvende imod

Dan-
ud-

og
det

for fredningsnævnet og det amtsrådsvalgte medlem var
at godkende det ansøgte/jfr. naturfredningslovens § 34.

Sagen udsat til forelæggelse for det kommunevalgte medlem af
nævnet.

Mødet hævet .

Foranstående protokollat af 27. januar 1992 tiltrædes.

Søst, den 'SY: - 92.

Hundeklemmevej 1
Søst. 6230 Rødekro

Tlf. 04-661456
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41,6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 7442 4123

!'1;:,r.U<t.

Modtaget i
Skov. O{! Naturstyrelsen

- 6 OKT. 2006

Den 4. oktober 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 27/2006

Ansøgning fra Hans Chr. Jepsen Schmidt, Rødekro, om dispensation til opførelse
af en carport på matr.nr. 380 Genner, øster Løgum, Rødekro kommune.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 14. september 2006 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 06/8271.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Volmer
Kryger, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 28.
januar 1953 om fredning af Genner kirkes omgivelser. Efter deklarationen må
arealerne ikke bebygges eller beplantes, således at det kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken. Det er dog forbeholdt, at genopførelse og
ombygning af eksisterende bygninger og tilbygning til disse må finde sted, dog således
at tegninger og planer forinden skal godkendes af Fredningsnævnet og
Menighedsrådet.-• Det er oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom, og at den eksisterende garage
anvendes til hobbyrum. Carporten vil blive udført i træ og vil måle ca. 3,2 x 6,5 meter
og fa en høj på ca. 2,2 meter.

Menighedsrådet har meddelt, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Amtet har ved besigtigelse konstateret, at den pågældende ejendom ligger væsentligt
lavere i terrænet end kirken og har herefter vurderet, at det ansøgte hverken virker
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. Amtet har derfor indstillet,
at der meddeles dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da det efter det foreliggende ikke kan antages, at en dispensation vil være i strid med
fredningens formål, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
dispensation til opførelsen af carporten i overensstemmelse med de indsendte
tegninger og beskrivelser.
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Side 2/2

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

ClausGJtr

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes .• Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til

.Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

/kb
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