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e -"
f1~gbog tor L8U*
kirkeby bd. II bl. 68
art. nr. 69 og "8LeJtk1rke'y ejerl ...,L.~tsop •

G • n p a r t •

Anmelder I
PredninS8nevnet tor Aabenraa
amtsråd. kreds •
St••pel- 0& leoyrfr1
Lo? 140 1937 § " •

Fr.~1ng.4ekla~ ..t1qn •
Undertegnede 'ru Anna Christine Berthelsen erkl.rer hørve. tor

~, .1g 08 eltert.Il.'D.de eJere at ejendomJllen arie nr. "8 og 69 at LeJ' -
4t kirkebyejerla?, Løjt 80gn, indtørt 1 tingbogen tor LøJtk1rk.by b1n4 II

'blacl68, at opterel •• a:t 'bygninger eller ••'ygn1ng af eller iilb.;ypina
• tttil eksisterende hysninger på eJendo .. en ikke .l Jib8&1nd ••, torin4ene,
l, "epinger og bel1gsenhedlplan er godkendt at tr.4n1nganaTnet tor
I, Aabenraa amtsråd"kreds og menigheder'''','' tor LeJt sogn.

~ Det bemærke., at ejendommen er beDTs,.t .ed 8" _".elseøhu_
.e4 forretning.lokaler og et mater1alhu8 halY;agø.

;~Jendommen er beliggende TGd den a14.estll~e aid. at ~~t kirke
•• d0' narv.rende deklaration oprette. tor at 8lkre paaeende o.giveleer tax

klrken og de~trl be1lgaenhed at kirken ••• klrkecaard •
Denne deklaration vil Tare at tinglyse 80•• ervitutatittend.

~i4lt,l ejendommen •• « respekt at tor tiden indestiende hettel ••r, dal uden
'.

udgift tor mig •
PAtaleberett1get er .enighedsrådet tor LøJt sogn OB frednlnss-

neTAet tor Aabenraa amtsråd.areda hver tor 81& •
LøJtk1rkebT' den 2. deoember 1952 •

Anna 0:1%". Berthels en
Indført i dalbo.en tor retøkr.4s nr. 92.
Aabenraa k••stad a. v., den 10. februar 195.' •
Lyet • tingbog LeJtk1rkeb, bd. II bl. 68 •

B. Jensen
DlI. 421 •

---0000000-
Genpart.ns r1gtighed bekræftes •

,den 2;. a.j 19~; •

~.
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REG. NR. /99 ~ /~/
GENPART 1/; ~!'~J.

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

Sogn.
Anmelder:tingbog tor Løjtkirkeby bd. IIIblad 108 art. nr. 112, Løjtkirke-by ejerlav, Løjt sogn • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Srcmpel- og gcbyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede fek. Karoline Kruse af Løjtkirkeby

erklærer 'herved som ejer ~f ejendom~en art. nr. 112 af
Løjtkirkeby
tingbogen for Løjtkirkeby

ejerlav, Løjt
bd. UI bl.108

~ogn, indfort i

at nedennævnte areal

•

af nævnte ejendom fredes ~om nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af
L fil j t kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

Parcel ,67/164 kortblad 12 Løjtkirkeby ( beliBgende syd for
kirken ) 1 on afstand af 10 m - ti meter _ fra kirkegaardsdiget •
Det fredede areal er uden bygninger •

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, tclefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehu~e, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller 'lignende
skønhedsfor,>tyrrcnde genstande, eller iovrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menight;dsrådet for L" j t sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.I

!
!

Ie:
\
I

,den 12. november195 2
Caroline KrL\88

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 92,
Aabenraa købstad m. v., den 28. januar 1953. Db. 308 •

Lyst. tingbog Løjtkirkeby bd. III bl. 108 •
T1ngbogøkontoret B. Jen~enfol.'retskreds nr. 92Aabenraa købstad

m. v.

---0000000--

Genpartens rigtighed bekræftes •
I redninqsllævnet , den 26. maj 19" •
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G E NPART

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

Sogn.

71ngbog 'for
Lø'j tk1 rke by
bd. VII!
bl.' 322
art. nr. 343LøjtkiI'lC~b,
ejerlav, Løjt
sogn •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyr fri. Lov 140 1937 § 33
• I

Fredningsdeklaration

. Undertegnede lærerinde :f'rk. Katrine Maltbæk at" Løj t -

kirkeby

erklærer ·herved som ejer af ejendommen art. nr., 343 af

Løj tk1rl{eby :.

tingbogen for Løjtk1rkeb,

ejerlav, Løjt

bd. VIII b1.322
sogn, indført i

at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af
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Løjt kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

Parcel 5521108 kortblad 12 Løj tJ.d.rkeby( be11.nde syc1-S'F'st

tor kirken) i en atstand af 9 m - ni meter - fra kirkesArds -

diget •

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 telegrafma~ter, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønheds forstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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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 Løjt sogn og frednings-
nævnet tor Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Løjtkirkeby , den 12. november 195 2.

Katrine Maltbæk

In4r,ort 1 dagbogon tor rotokrodø nr. 92 •
ÅbQl~ kabatud o.v., den 20. Jun~ar 19~ • Db. '07 •
Lyet .'Uugbog tur l,øJt41rkøb,y bd. VI,U '»1. '22 •

B• .Jensen

..d l ~ l' -,

j" ",døn aG. -J 11" •
II • '~I h ... dJ) ...:..Ii ..,.I.....l'd ....J.l.l, .. ;.'.n.v.
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REG. NR. ""S;; t!
GENPART

l
I

~,
"I
\
1

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

Sogn.

Løj 't Kirke-
b1 blad 20Sø
art. Dr. 22;;,LeJ' Kirke')'
eJerlav. LøJt
BOP. •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

U d d spgneråd far LøJt BOp erkllU'er herYad ;pån ertegne e
L8~tsocnetommunes veiRa·

qMIMIM,M&I som ejer 'af eje.ndo~men art. nr. 229 af

Lø3ttlrteb7 ejerlav, L"~t sogn, indført i

tingbogen for LeJtklrkeby ~ bI. 20S , at nedennævnte areal

af nævnte ejCJ1dom fredes som J1edenfor .anført for at sikre den fri beliggenhed af
L • J t kirke .med .kirkegård.

Arealet beskrives således:
Dell syd for klrteiårclen b81,,"_48 PU"Cel 281/25S kort'blacl 12
kortdls,trlkt L.J~ Klrk~bylDdeDtor en afstand at 30 i,".t ••'4
- 'tre'dl... - aeter fra t1'rteibldeu s7dl1se atel '.

Parcellu er »arkerUs.plade 0& t.r~y.~t11 ~k.. Ol

er udea b7p1.1acer •

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, hønsehme, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønheds forstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftenc!l:lplZ e)r:allmll."
med respekt af for tiden indestående hæftelser, ~~den udgift for mig.

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

Løjt
LøJ~ socneråd , den

Pal.l1Lueen Ohr. SkoVlD.and H. P. Jes....IJIlcer
Ohr. Fynsk Peter Enevoldse. Heinr. Petersen

Peter Kraih B. ~oft Madse.
Foranstående tredniDasdeklaration codkendes herved •

Aabenraa aatsråd, deR 25. ~un1 1955 •
J. P. Oaspers ..

21. 12. 4-
195

Peders ••
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Afskriftens' r1itiihed bekrattes •
,den 16. aQiUst 19S5 •

p • li • V •
:Levias..

, ,

Indtørt 1 dqbolen tor retakrede Dr. 92-, '
~abenraa købstad a. v., den 2'. &US. 19". Db. 2764 •
Lf8t. tlngbol t.~t~r~~blbl. 20;akt F Ar. 91 •
i!1nibo8~kontol;et for' rotli1...reda nr. 92 • Aabenraa
købstad _. 'Y. ." ,

J. u. Jensen

F redningsnævnel
for

Aabenraa amt s r~dskreds

Genpartena r1gtlgled bo~rstt.8 •
,den 10. .epte.ber 195'•

V. ø ~ V •
~h..-::z.-""..,
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REG. UR. /f1:f? C /II;
GENPART !.YJ

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr.,Ejer1av,

Sogn.

l.eJtkirkelll
bl. 140 06
bl. 208, huy.art. ar. 1400f 208, L"~".J\nmelder:
k rk.by .J.r- .
laT, Le~" .o~redmngsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

·Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

meD1øhe4ar'. tor L.~t80" erkl-rer herved _Undertegnede
aDder torb.hold at kirkeministeriet. &OclKeD4.1.. - II L.Jt
kirk.. 0l dlaaoaate V-lA'

h8aholG.yla/
erMW~om ejer af ~endommen art. nr.

L.~" 11rtl'lhellhøll1øwt. 1ii9"1~40 oa
. ~azxl'le~tmgbogen for~

140 o,
".~,
bI. 101,

s<:>gn,indført i

at nedennævnte areal

•

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

L • ~ " kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
Dia ,aml. kirk.pr4 o~laa klrk.. paro.l 408/1'7 kor'~a4 12,

korteliGtrlkt Le~tJd.rk81t7.at 8t.rr'1~'8'8 .2, ur •• t. ud.r
'3&44

art. nr. 140 • og •••• t tor klr.'.r Ill,pall. u.bTI8' •• pu-

0111.1' 10' oB 106 .uu:a. kortbla4. ur,Jllet. wacl.r ut. 208, lnden.
tor en afstand at 40 - tlrrøtyv ...eter tra k1rke&lrd~ eatllge
skel •

Fredningen har følgende omfang:

Areale~ne må ikke bebygges eller beplantes med udsigts~delæggende 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 ~kæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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Der ~orboholdo. 408 de klr~ollgo myn~lch.4er r.~ til b. _
Dl'''el.8 at 4. tre4.4e ar.al.. etter k1r~eD8 06 41akODat.t.
bebo..., el lanse arealerne tUberer k1l'kea 08 41auDa""

OS a4a1D1.trere. at 40 ~"8 .,ndløbe'er •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende pbjrad-.a.qh04a.
~M.e~ekt af for tiden indestående hæftelser, dog -.,* udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.L.~'aOID. meD1&he4er44, 14. a.o. ,

L.~t 11rk.b, , den 195

th. IIIb1 !JaDe .J. Jlaasea 01_ 01......,.t..."e, ..
Obr. l e

ø. Ohrletian... Ua" Ll14bo14t
Katrin. Ma1tblat Bau J. l.....
A. fammeløaar4

»., att••t.ro., at o••natAenda 10 ua4.rekrly.,.••• _
se.. 4.' .-.l.4e men1ghed.rld •

Le~'lirke'" d D 14/12 19'( •
A. G....l......

FOl'llut •
J. Dr. 2 G1608~49 "

Do' tl1tl'a ••• t at IIIh'YI1l'.lldetr041l1J1p4.UU'atloa t1Da-l,•••• 011 .onlt1atetll'teD.4.p1 ar'. Dr. 140 OS 208, L.~t Kirke.b, .~.r1a,.,.L.~"eop •
K1rkea1D1.'.rl.'. 4e. 12. au.... 1'" .( 0""».1, ) R • M • • • .

8 • B •»oU.t.on

I::1tltørt 1 d~gbui.ul:'Afor' l'~tliJJa'lIild8"~'tulli1nr. ~2.
Aabenr"-Jl kØb-.1t~ Jll. v •• Cl,ti. 29. oept. 19'5' • Db', "207 •Lyst. i1nabog Lø~tk1rKebl ol. 140 a~t; F nr. ,

. do. bl. 208 akt, F. nr. 102.
Tlngboakoatorot tor ~.t.krø4.
Dr. 92 I ld1,)etU'al1 ltab..J'ed :"1. 'V. J. B. JaUUliJtl

---0000000-

Fredningsnævnet
for

Aabenraa amt s rådskreds
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYllANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 7442 4123

/t1Sf.O:S

Den 18. september 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag
på dommerkontoret:

J.nr. 25/2006

Ansøgning fra Haderslev stift og Løjt menighedsråd om dispensation fra
fredningen af Løjt kirkes omgivelser til opførelse af konfirmandhus på matr.nr.
208 og 343 Løjt Kirkeby, Åbenrå kommune.

- § 50-

• Der fremlagdes skrivelse af 5. september 2006 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 06/8131.

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

•

Det fremgår af sagen, at ejendommen matr.nr. 208 Løjt Kirkeby er omfattet af en
deklaration, tinglyst den 29. september 1955 om fredning af Løjt kirkes omgivelser.
Det er i deklarationen anført, at arealer ikke må bebygges eller beplantes med
udsigtsødelæggende beplantning. Der må i øvrigt ikke foretages noget, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. Det er i deklarationen
anført, at der forbeholdes dog de kirkelige myndigheder ret til benyttelse af de
fredede arealer efter kirkens behov, så længe arealerne tilhører kirken og administreres
af denne. Matr.nr. 343 Løjt Kirkeby er omfattet af en tilsvarende deklaration, dog at
der ikke er noget forbehold for ejendommens benyttelse som anført foran.

Det er i forbindelse med sagen oplyst, at den tidligere konfirmandstue blev nedlagt i
forbindelse med restaureringen af præstegården. Menighedsrådet har lagt stor vægt
på, at det nye konfirmandhus opføres i umiddelbar nærhed af kirke og præstegård.
Det fremgår videre af Amtets skrivelse, at bygningen beklædes med træ, der males
sort, og tages udføres med sort tagpap. Den ønskes placeret sydøst for kirken bag
diget og vil således ligge lavere end kirken.

Det fremgår videre af sagen, at såvel kirkegårdskonsulenten som den kg!.
bygningsinspektør har anbefalet projektet. Endvidere har Haderslev stift givet sin
anbefaling.

Sønderjyllands Amt har anført, at det er Amtets umiddelbare holdning, at
bygningen bør placeres udenfor fredningen, hvis det er muligt. På baggrund af
sagens oplysninger og en besigtigelse af området, har Amtet dog vurderet, at der så
vidt muligt er taget hensyn til kirkens omgivelser, hvorfor det vurderes, at det
ansøgte ikke vil virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Amtet har derfor indstillet, at der meddeles dispensation.

0N,s-121- oro6C o.lvr q
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Side 2/2

Museum SøndeIjylland har afgivet en udtalelse i sagen.

FREDNINGSNÆVNET S AFGØRELSE:

Som anført har menighedsrådet lagt betydelig vægt på, at konfirmandhuset placeres i
umiddelbar nærhed af kirken og præstegården. Efter oplysningerne i sagen må det
antages, at dette ønske kun kan imødekomme s ved en placering som ansøgt.

•
Som anført af Amtet, bør byggeri som udgangspunkt holdes uden for det fredede
område, men særligt under hensyn til, at der fra offentlig areal ikke er indsigt mod
kirken fra sydøst på grund af bevoksning, og da det areal, der ønskes bebygget, ligger
lavere end kirken, kan det ikke antages at være i strid med fredningens formål at
meddele dispensation. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler
Nævnet derfor dispensation til opførelse af konfirmandhuset i overensstemmelse med
de indsendte tegninger og beskrivelser.

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

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.
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