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FREDNINGSNÆVNET>



•
Bd. og BI. i Ting-

bogen, Art. Nr.,Ejerlav,
Sogn.

Anmelder:

Tingbog tor Hellevad bd. I,bl. 4, art. nr. 4, 92, 173He11evad eJer1aT og sogn •
Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

• Undertegnede landmand Hans Ravn at He11evad

•
erklærer herved som .ejer af ejendommen art. nr. 4, 92 og 17' af

Hellevad
tingbogen for Høllevad.

ejerlav,

bd. I

Hellevad sogn, indført i

bI. 4 ,at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af
Hel1evad kirke med kirkegård.

Arealet beskri ves således:

e•
Parcell~rne 64, 218/89 og 3,,/63 kortblad 6 Hellevad, beliggende
vest og sydvest tor kirken • Paroellerne er ubebyggede og landbr~gs-

Jord •

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 gp'lættes ~kure, udsalg'lsteder, boder,
garager, homehme, vogne til beboelse eller opbevaring ,lf rcdskaber cller lignende
skonhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eJler foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



I

e
e
e

Der forbeholdes ret til lav villabebYGgelse på paroel 355/63
indenfor en afstand af 40 m - fyrretyve meter - fra amtaveJen, der
fører syd forbi paroellen, dog at bygn1ngetegn1nger og planer forinden
byggeriets påbegyndelse skal godkendes af fredningsnævnet tor Aaben ~
raa amtsrådskredø og menighedsrådet for Hellevad sogn •

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 Hellevad sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Hellevad , den :3. december 195 2 •

Hans Ravn

Indført 1 dagbogen tor retskreds nr. 92,
Aabenraa købstad m. v., den 28. januar 1953 • Db. '06 •

Lyet • ~1ngbogHellevad bd. I bl. 4 •
f1ngbogekoatoret tor
retskreds nr. 92 B. Jensen
Aabenraa købstad m. v.

--0000000_

Genpartens rigtighed bekræftes •
Fred n ingsnævnet

for ,den 26, maj 1955 •
A,b",,,,om" 'ldSkce<!L.: • V •



•
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REG. NR.V/"~'}'O~O /3 I

GENPART %Z -"''f

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

Sogn.

Øellrn4
blu ,.
øl. ,.ØeUeva4eJerlay
08 BOp.

Anmelder:

Fredningsnæ7.lnetfor Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

I
Undertegnede .enighederåcl tor Hell.vad BOP 0& UA4er-

1esnede meD1shecler44 tor E6VacI 80P el'&1... r !lenet • _eJ'
forbehold at kirkeministeriet. 8odkeDdel.e - pi Helleyad-
Bpac1 pr.t •• beae. y.p.

tingbogen for !lellevd

'4
BolleYe4

'4bI.

af«kisx·· •• CL1Ssom ejer af ejendommen an. nr.

iiolleYac1 ejerlav, sogn, indført i

at nedennævnte areal

e
e

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af
Hel1eYal! kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
Den Y.a' f'ar JdrkesAr4_ H11øen4e ~paroe1 17 "kort)ld , kort-

dis tl'l" BellaTd 1ncleJltOl' en &td.a at 100 • et bIln4r.de _ ..
meter fra paroellena ••tllse ekel 1 4ett.. hel. ad.tretal•• •

Areale" er 1andU'&l&8~0r4Gdea bl~~r .•

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, hOlm-hme, vogne til beboelse eller opbevaring Jf redskaber eller lignende
skonhedsforstyrrende genstande, eller iovrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke 'ikæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



Der torb~holdQa dog de kirkeliGe =3UJigneder ret til bOAJt-
tele8 at aet tre4.4e areal etter ,raeteeabe4.t. b.bo., a4l.nc8
ar.alet Ulhører embedet 0& adIlln1strel". at a. DWt'Jat. ~41& -

h.aU' •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiften~ eiMiW6i11_
med respekt af for tiden indestående hæfteL_cj i~%udcin ud~ig.

rA4.'. Påtaleberettiget er menighedsr~foro WB °l so~n og frednings- (
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

•
S8ll.w84 cl l'. 4e08mb. 4

en 195
C. Oara'.... n Conrad IlaDsea lrlsUne årlkøea
B. l. ChrlsteDaea Peter Aasaard P. JepaeD-Petereea
JIau •• Christe... lakob !laaøJIl Ohr. Appel
letd' AeIlU... J. A. ,1el.en herul. Andrea••

1181e ae,er 'w. StepbeDaea
Det attester •• b.rYea, at oy.ator On4erskr1yer. er

eaaUl,e aet1le.v at Hell.vaeJ 0& Jsv&4 &løn1pe4.rU •
a.ll0.a4 ?rmsteclrd. den 17/12 19~4•

P.M.V.
l. stepbanø"

J. Dr. 2 G 1608iSO b, ~b. '
Det tl1tn4 ••, •• urvæzoen4e fre4A1nga4ek1arat1ollt1D&11ns eo••• rv1.'.Uttea4. ~ art. M. ,. ae11....&4 -3e..-

la'" oS eop. K1rtom1n1øteriet, den ll. ~SU8t 19', •t~.lr ( stempel) P. B. V.r.i E. B. - ,Detletaen

(

e
e

Indtørt 1 4agbogon to~r~ts~.da ~. 92.
AabwBraa k.bBta4 M. w., den 29. sept. 19,; • Db 1209.
Ly.t • ttngboe Belleved bl. 3. akt. D. n~. 451 :

t1aiboskontoret ter retsuede '11'. g.? ,Aabenraa købntad m. v. J. B. Jens6ft
--e~oCooo-

Ge~art.ns r1&8t1gntd bakrct~e$ •
Fredningsnævnet

for

Aabenraa amt s råds kreds

•
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REG. NR.u/~~3.of30/ 5/
GENPART //2 ~ I' /

--l

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

Sogn.

Be11e'"
Ud n,
oc bl. '18
ut. ur.

312 ea 78I.u....
eJ.d •• o~eOID.

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri, Lov 140 1937 § 33

(

Fredningsdeklaration

e•

Undertegnede _zdsIlød8t'44 tor l.l1ev&4 ø. erU ... r

unet W1i!er torbCo14 at k1l'kea1Al.t.rl .... C04kea4e1 .. • "

11.11"44 C11"'t... "eGD' OC »A BeU."ad 4eaneeilM4e. "epe

lMrlbo14nl,q .
erWifft.\tpr;fc,om ejer af ejendommen/{rt. nr. '12 'e art. IU". 78 af

aell......' ejerlav, 1~"a4 sogn, indført i
. Y1&1n.'11

tingbogen for ael1eYa4,J1.at.Gla./ba . ,., at nedennævnte areal

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

J1el18'Ya4 kirke med kirkegård.

'Arealet beskrives således:

1) D. aalle,," Ur" Ulher.A4. ","'"11. '54/'" 0& "fl.
~t'la4 6 kO.t"tdlevUtt !la11 tYd, at .t.~.14e JaeDho14an. 3864
al Ol lt2818 ba, beU... ct•• ,. tOl' ldr_eaArden, urent. a4..
art. )12, 'lDabo,. ~or 1Ie11tft4 bled '12, ..

2) •• a~l0ft4 .edlteDe4. tuureø. »UØl1ft 12.'70/21"n/11
oa '1112' .rtCa4.G IløJl't4uu-tkt JloU~, at ....... 1..
'1-' t ,1,1014 Mt 1M11~ llO&"C1 08 •• t tOl' Ur--,"_.
...ftDt. andft' ..... 'l8' t!DGbopa tor fIel1e'M til• .,. •

AI'Wl.t .. 1u.dbNp~or' 84. '7sela,....

,

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 telegrafmaHer, benzimtandere og lignende eller <?ps.l:ttes~kllre, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring .lf redskaber eller lignende
skønhedsfor~tyrrende genstande, eller iovrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken .

•



Der torbenol~o860' 4. kirkelige ~1~e~or r.~til

beQ'Uelae at de fredede UtaleJ' etur llirKen. 04 4.'" -

ebedeu bno., aU... arealeru 'U1MI'Ø' kir_. ee t,.. -
.. bete' og ".Snlatl"eftll at de D1IR'ate ltID4iaU4er •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for _ .. nl&be4' _

rA4.~. Påtaleberettiget er menighedsrådet for atu"" sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

•
aelleft4 , den l". I>toea'b.I95 4

c. CaN~&8_ .18111 •• 'N" :I&&ftU AA41"'eIlG
I. A•• lel.. htU' .&Ha... Ou. Appel,
... N. Oul.'.... 1'. st.pbMe.

e
e

J. B. Jensen
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Afgørelser - Reg. nr.:' 01963.08

Dispensationer i perioden: 10-07-1985 - 23-09-1987
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REG. NR.O 10Co:;

IiI hQdnir.~9i'~lsteret
til orientering

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

for

fredningsnævnet for Sønderjyllands

amts nordlige fredningskreds.

Den lo. juli 1985 afholdt fredningsnævnet for Sønderjyllands amts

nordlige fredningskreds møde ved Hellevad kirke. Nævnet var repræ-
senteret af formanden, civildommer Ib Lind Larsen, Haderslev, det

amtsrådsvalgte medlem, gårdejer B. Diemer, Bjerndrup, og det af

Rødekro kommune valgte medlem, gårdejer Thomas Heisel, Horsbyg.

Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen,

Kolding.

Der foretages:
F. 64/85 Dispensation fra fredningen af

Hellevad kirkes omgivelser, jfr.
~----_.. -~~- j

naturfredningslovens § 34, og

dispensation fra åbeskyttelses-

linien, jfr. naturfredningslo-

vens § 47a, til opførelse af byg-

ning med kapel, redskabs- og per-

sonalerum og nedrivning af nuvæ-

rende kapel på matr. nr. 78 Helle.,

vad ejerlav, Hellevad.



•
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Der fremlagdes:

l. skrivelse af l. juli 1985 fra Sønderjyllands amtskommune, fred-

ningsafdelingen,
2. ansøgning med 4 underbilag,
3-5. kort,

6. indkaldelse og

7. kopi af skrivelse af 13. juni 1985 fra arkitekt Jørgen Stærmose
til Haderslev stiftsøvrighed.

Mødt var Hellevad sogns menighedsråd ved arkitekt S. A.
Aakjær, Rødding.

Der foretages besigtigelse.
Nævnet voterede internt og meddelte dispensation fra na-

turfredningslovens § 34 ( fredningsregister nr. 529-5-1) og § 47a

(åbeskyttelseslinien) til' det' ansøgte byggeri i overensstemmelse
med·'de" fremlagte' tegninger', beskrivelser og beliggenhedsplan.

Sagen slutt'et.

Mødet' hævet. Ff'~ ~ lt@llJ ~ 't1'1over-
fredn~ setr1leSt ~ QJl~'t ti~ ~M rdag, afgørel-
sen er meddelt. En tmG'deUs~~n'€t dispensation mt'l
tkke udnyttes. før klageftist~n et \fi:1løbet.Er l<!cH]3
Indgivet, må tilladelsen eller tHSpensationon ikl<~
udnyttes, med mindre den Op~\ht>ldes af overfrcd-
nJngsnævnet. Tilladelsen bortfald@r, såfremt den ikke
er udnyttet Inden 5 år fra dens moddeielse.

Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes,

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
nordlige fredningskreds, den 15. juli 1985.

Udskrift sendt til:
S.A. Aakjær og H. Lund, arkitekter M.A.A., Rødding.
Sønderjyllands amtsk. fredningsafd., j.nr. 8-70-11-529-76/85.
Rødekro kommune, teknisk forvaltning.
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
F red n in g ss t y re ls en, 3 e k sp l . '-\'N\. ~w'\. ~



~Ziturfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds

CiV\k~~~&&~~~~ret, Gammelting 2,x~~~~ro 6100 Haderslev.
x :Ci400::~~MM< x X

X1'e~f~~(~ lf2~"X2X x x

REG.NR.

Den 23. september 1987.
J.nr.FR. 81/87 jfr. F. 64/85.

..

Ved skrivelse af ll. september 1987 har Sønderjyl-

I

lands amtskommune, fredningsafdelingen, fremsendt ansøgning
om dispensation fra naturfredningsloven til godkendelse af
allerede opført kapelbygning på matr. nr. 312 Hellevad ejer-
lav, Hellevad, Rødekro kommune.

Det ansøgte ligger inden for
fredningen af Hellevad kirkes omgivelser, jfr. naturfrednings-
lovens § 34, og
åbeskyttelseslinien, jfr. naturfredningslovens § 47a.

Nævnet har den lo. juli 1985 meddelt tilladelse
til opførelse af en kapelbygning på matr. nr. 78 Hellevad
ejerlav, Hellevad. Bygningen er imidlertid ikke opført med
den da ansøgte placering, men derimod på matr. nr. 312 smst.

Den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet
har anbefalet den nye placering, og Sønderjyllands amtsråd
har den 18. august 1987 meddelt tilladelse i henhold til by-

tt' og landzoneloven.

•
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfrednings-

lovens § 34 (fredningen af Hellevad kirkes omgivelser) og § 47a
(åbeskyttelseslinien) dispensation til den allerede opførte
kapelbygning.

Nævnets tilladelse af lo. juli 1985 annulleres sam-
tidig hermed.

~~
Lind Larsen , I

Fred-
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Sendt ti l:
Arkitekterne S. A. Aakjær og H. Lund, Birkevej 3, 6630 Rødding .• Rødekro kommune, teknisk forvaltning.
Hellevad sogns menighedsråd v/H. N. Christensen,Vandmøllevej 2,

6230 Rødekro.Sønderjyll. amtskommune, fredningsafd. j .nr.8-70-ll-529-76/85.
Skov- og Natusty~el~~,_~ ekspl~
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen .
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