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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds.

Den ll. november 1985 kl. 10 afholdt fredningsnævnet for
Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds mØde i Hammelev. Nævnet
var repræsenteret af formanden, civildommer Ib Lind Larsen, Hader-
slev, det amtsrådvalgte medlem, gårdejer B. Diemer, Bjerndrup, og
det af Vojens kommune valgte medlem, gårdejer Nis Mikkelsen, Vojens.

Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen,
Kolding.

Der foretoges:
F. 130/85 Dispensation fra naturfrednings-

lovens § 34 (fredningen af Hamme-
lev kirkes omgivelser) til udvi-
delse og ombygning af en kapel-
bygning· ved Hammelev kirke, matr.
nr. 330 Hammelev ejerlav, Hamme-
le v •

Der fremlagdes:
l. skrivelse af 8. oktober 1985 fra Sønderjyllands amtskommune,

fredningsafdelingen.



•

•

2. skrivelse af 4. september 1985 fra arkitekt Asger B. Sorgenfri,
,

3-4. kort,
5. skrivelse af 16. september 1985 fra Vojens kommune,
6-7. kort og tegning og
8. indkaldelse med indvarslingsliste.

For Hammelev sogns menighedsråd mødte formanden Anders Ca-
rØe og kasserer Hans Rudolf Nielsen, provstiudvalget.

For Haderslev stiftsøvrighed mødte stiftsfuldmægtig Bodil
Jacobsen.

Som konsulent for kirkeministeriet mødte landskabsarkitekt
Junggreen Have .

Arkitekt Asger B. Sorgenfri, Haderslev, var mødt.
For Vojens kommune mødte bygningsingeniør Erik Hansen.
For fredningsstyrelsen mødte fuldmægtig Susanne Stii.
For Kg!. Bygningsinspektør mødte arkitekt Holger Garnak.
For Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen, mød-

te landinspektør Palle Grønlund.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte

Lene Nørup.
For Nationalmuseet mødte museumsinspektør Aaman. Sørensen.
Der foretages besigtigelse, hvorefter sagen forhandledes

på Tørning Kro, Hammelev .
Palle Grønlund redegjorde for sagen under henvisning til

bilag l.

Sagen drøftedes.
Der var enighed om, at der bør meddeles dispensation som

ansøgt.
Menighedsrådets repræsentant begærede yderligere dispensa-

tion til indretning af en oplagsplads til sten m.v. syd for det areal



der bruges som kirkegård ved containerpladsen. Hegnet mod syd
lukkes.

Junggreen Have Ønskede projek't forelagt, før han tog
stilling hertil. Han udtrykte iøvrigt betænkelighed ved andra-
gendet.

Susanne Stii og Palle GrØnlund udtalte sig imod an-
dragendet.

,e
l

•
Holger Garnak og Aaman. Sørensen overlod afgørelsen

til fredningsnævnet.
De øvrige mødende havde ingen indvendinger mod ansøg-

ningen.

ee

Nævnet voterede internt og meddelte dispensation fra
naturfredningslovens § 34 til udvidelse og ombygning af kapel-
bygningen med ca. 40 m2, som ansøgt, med hvide facader og fladt
tag, hvorved containerpladsen nedlægges. Den allerede indrette-
de nye containerplads godkendtes.

Nævnet tilkendegav, at det er sindet at meddele yder-
ligere dispensation til indretning af en 'mindre oplagsplads syd
for hegnet ved. indkørslen til containerpladsen. Det forudsættes,
at der indsendes projekt, hvorefter nævnet tager endelig stilling.
Formanden bemærkede, at der ikke endnu er meddelt nogen dispen-
sation til indretning af oplagsplads.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen

fredl'rill:;lsræmets~s afgJrelse kan jDå'rItlagess til over-
frednirgsl1Pll'1et:t:senest 4 tCJger ffireden dag, afgørel-
sen! er. lTEdde11:J l Erll'tU tladelse tSlderWspensation må
ikke u::lr.I~tes,før? klagetristen «udløbet. Er klage
indgivet, lnå 1:;i l lade tSE;r,l elejrdi.~~niQtkmef\ ikkEe
i.ldrlYttes~1'ræd~mindre8men)op~bJ~ss af overfred-
ningsJ1BltletJ,Tn:laæl~~ bortfalder, såfremt den ikke
er udnytteti.irden5<ir fra dom; meddelelse.

'"



Udskrifte~s rigtighed bekræftes.
Fredningsn2vnet for S~nderjyllands amts
nordlige fredningskreds, den 19. november 1985~

Y. I j9"
~ 4~,
Lind Larsen

• Udskrift sendt til:
Hammelev sogns menighedsråd, v/ Anders Carøe, Styding.
Haderslev stifts~vrighed.
Provst A. Frees Christiansen, Sj(ulund.
Nationalmuseet.
Landskabsark. Junggreen Have.
Freåningsstyrelsen, fuldmægtig Su~~~~~~i.
Kgl. Bygningsinspektør, v/ark. H. Garnak.
Vojens kommune, teknisk forvaltning.
Sønderjyllands amtskommune, fredningsafd. ,j.nr.a-7o-ll-543-ll9/85~
Danmarks Naturfredningsforneing + lokalkomiteen.
A r k.it e kt .Asg e r S o rg e n f r i, H Cl. d e r s le v •
Medlemmerne.

--,......i~~

l~r. IU- 11&



~ • • <I~ ~>:<~J;~(:~~:~:,,~_<~, ~'< "~ :.: .. ;. ... r~ ~'1-~'""-:.,t,r~i ~:~' 'ty ~'.

..PVERFREDNINGSNÆVNET

REG.NR.
AmallegaCle 7
1256Kebttnl)avnK
Telefon01 •1336 38

BD/ie
l

Hammelev Sogns Menighedsråd
v/Anders Carse
Ribevej 9, Styding
6500 Vojens

Dato: 29.04.87

J. nr.: 2656 K/8S

I skrivelse af 19. november 1985 har Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds enstemmigt meddelt menighedsrådet en principiel tilla-
delse efter naturfredningslovens § 34 til, at der må indrettes en mindre op-
lagsplads på et nærmere angivet sted syd for den eksisterende kirkegård ved
~~~mel~~_K!~~ Arealet er omfattet af fredningen af Hammelev Kirkes omgivel-
ser.

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget tilOverfredningsnævnet af Miljøministe-
riet v/Skov- og Naturstyrelsen. Det er herved - ligesom under fredningsnæv-

.nets besigtigelse - gjort gældende, at en anden placering af oplagspladsen er
både mulig og ønskelig. Sønderjyllands Amtskommune har støttet ministeriets
klage.

e
e
•

I sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets 10 medlemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Fredningen har til formål at sikre kirkens frie beliggenhed. Der findes ikke
tilstrækkeligt grundlag for at lade fredningen være til hinder for, at den om-
handlede mindre oplagsplads til brug for kirkegårdens drift kan etableres på
det af menighedsrådet ønskede sted. Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes der-
for.

Med venlig ~lsen
~Vi~~~4-

B~rgitte Damm
sekr.

e
MiljøministerIet J. nr. F. -11,12· "1'"J' .5'nJ,

:30 APR. 1987
Fu '0"



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT SkOl/" MOdtaget·
- flo- li! 1

11t,ll''It!2 r:r; 'Yrelsell
. , .B, 1999

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, dl. 73424121, fax. 74424123

Den 10. februar 199 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 7/1999:

Ansøgning fra arkitekt Hans Lund, Rødding, om tilladelse til
opførelse af en ca. 144 m2 stor mandskabs- og kapelbygning
til Hammelev kirke.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 15. januar 1999 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-21-1-543-55-98.

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

•
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en de-
klaration af 11. december 1952, hvorefter arealet ikke må
bebygges eller beplantes således, at udsigten til kirken
ødelægges.

Den ansøgte bygning agtes opført som erstatning for en eksi-
sterende kapel-, mandskabs- og redskabsbygning, der fjernes.

De~ kongelige Bygningsinspektør har anbefalet projektet.

Haderslev Stift har godkendt projektet under forudsætning
af, at de stenbelægninger , der omfattes på beliggenheds-
planen, er af granit, samt at belægningen foran kapelbyg-
ningen udføres i chaussesten.

,..../_~J.Gen
-\~\ll B-aoo I ~

~~
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Sønderjyllands Amt har meddelt, at en dispensation kan
anbefales på de af Haderslev Stift stillede vilkår.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da en opførelse af den ansøgte bygning, der skal erstatte en
eksisterende bygning, efter de foreliggende oplysninger ikke
kan antages at være i strid med fredningens formål, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til opførelse af en ca. 144 m2 stor mandskabs-
og kapelbygning til Hammelev kirke på de af Haderslev stift
stillede vilkår .

• I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus~V

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. 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 Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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