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DEKLARATIONER>



REG. NR. -2~~~

'.'
Til1gbogen for:
artikel ur..4 a.f
Langetved ejerlav,
Skrave sogn.

Anmelder:
Fredningsnæv net for
Haderslevamtsrådskreds.

Gebyrfri i h.t.lov
nr.140 af 7.maj 1937 •

•
Fredningsdeklarat10n.

Undertegnede lanånsnd Iver ~sk11dsen Wlnd ol hustru atLangetved,
~~!·af!herk.1ærer berved som e3ere at ejendommen artikel ur.4

af LaJ1ietv9d eJerlav,Skrev. sogn, at ne4øIUl!øVnte areal vl1 va>.re
at frede.

Areal~t be!~i!!! ellede8!
at koriblad , parcel 87/30 en bJ.'æmmepå 50 .etør regnet tra

Hkrave kirkegårde østlige dige og det østlige sEel at pr_ste-
gårdens have paroøl 95/'0 1 hele det ~øtllg. Iltrkeglrd.dlge.
og den nævnt~ psrcels længde.

!!ednln61'~ bar :r,.,lgeqc1'! .!ndbolq;

Arealet ml ikke bebygg~sf det ml ejbeller beplante. øåledes,

at udsigten til kirken ød.læs~eø,mldlertldlst eller vedvarende,
ligesom der ikke på arealet ml opsætte •• kure,ud.alg.8teder,
bod~r,'Vogn. til b~bo91ge eller opbevaring at redskaber eller l~gn.,
e3 heller 1Ilå eJerpi arealet OPSl.:Øtt•• tOiletteZ',bllnsebuae,pelsd1'r-

tarme o.1Isn.,spr~3t.bu •• ,b.n.1n8tan4'l'e,og beller ikke - .ed
ej3r&nø samtykke - traDøformatorstatloner,telefon- eller telegrat-
master.

'ar frednIngen 7d8. der Ingen eratatD.1ng.
Vi .r lndforstået med,st denne deklaration ueJen udgift tor



• ,(

OB tlng~ ••8 på ejendommen artlå~l nr.~ af Langetved e~erlavt
I

Bkr~~e s,gn,med opr7k~ende prioritet DæS~ de tldli~er9 ting-
lyste bættel~er og andre byrder,bvora. benvt ••• til e3endom-
mene bla.d i tingbogen.

Påtaleb9r9ttlget i henhold til d~klar.tlon.n er tredDin,a-
I I

nævnet for Uad.rslev smtsrådskreds Ol Bkrav •.• ogna m$Blgbed8-
rAd bver for sl~.

Langetvedt

H~r~~gtden l~.~eptbr. 19S'.
Iver Wi~d. An'la Wind.

• Til vitterlighedl
T .Holm.

•



REG. NR. ~eJ~6'
,LlT:J.O l (LlE:

/'7 ,),

Art.nr.;~,~l os 14j
.1 [ J ,,"1l1.:;O'cV au o ti C'r1av ,
;J:trUVG .sq~l~.

I."ro d lli cI~',sn-,N 11c,L f' da
Hnder d ev aj,lt :,riJ ds l~,c()rJ 8 •

Gcb,yrfri i '. C .lov
u. .1':0 af '7/5 19j7.

Ir.4!inQdaklaratlo~.
, ,

Undertegnede aeJ:L1gbeds:r:-14for Skrave BOP. erklæret" luar,ed
, • I •

på Suava ldrkes vepe 8011 eaer at U'tlkel ar.62 .t LansØftved
e3erlav,Skrav8 sOP,Oi pi. Suave Sopepr-"'.1i•• b.de. vIgu. aoa e~8r

at artlkel lU".gl Ol 143 .t LSnsftV8d e3erlav,Skrave aop, at
uedelUlævntltarealer - undel" torbeho14 d klrke.1.nl:3terieta god-

kendelse - vl1 være at fJ:eae.
Ar9!lerne beskriv •• ~l~~!.,
d kol"tblad 3 paroellerne 21,123/'0,95/30 og 120/'0 1.d18se.

belbed.
rrednluaen bar tø1Iende ..1ndbol~&
Arealerne må ikke bebysse., de ml e3be1ler b.plantes slledes,

at udslgten til kirken ~d.Læsaes,midlertldilt ell.r vedvarende,
ligesos der ikke pi arealerne al opøette. skure,u4.alss.teder.
boder,vogne til beboelse eller opbevaring at redakaber eller lign.;
e~ beller .. der pi uealeme opsæ1Jtee tOiletter,hønsebu •• ,pela-
4Trfara. o.lisn ••8frs~tebus••ben.1n8t&D4.re.06 heller ikke - med
e~erena aaat7kk. - tran8formatorstationer.teleton-' eller telesxsf-
a.ster.

for fredningen 7a.s aer lQcen er8tatnlas.
hldJUngera; sk,r .eg t~ll.~d~ forb.bo~A'
Slt.Dse ae " .. 14en4. ~.al.r .a.1D1.tr.r~. at 4. kirkell.e

.,ndlsbeaer,trætter kirkeaini8~erl_t 408 .tter lBdbeote1i erklæring
• :. <

tra tredniØifllllBvne".ts"rel.e, om D1'plaoerl88 at b7Pinaer pi

præst_slr4.30rden og tilli,. om selve bTls_planen for dla.e,



(

fOJ!.1 "idt bl'snin8erae skal ben;yttes til ,driften at Phl8te-
prdeu ~order.tl1 brlll tor prenen ell.r 1. det bel. ekal t~lIle

klrkelise formal.

&llænsø døn tl1 præst •• mbadatbl4"tndebøe .ed prd.plada

samt den 4el at præeteslrdena areal.der lisser 1 ua144.1bar

til~n1ns bertil.aaMiDistr.re. at de kirkelige .,ndilbeder.

trætfer kirkea1nl.terie. atgørelse om DlPlaoerins af præete-

prdens bl'iPd.D.aer,be1"W1dertl11118 øelve blIseplanen øut til-

bygninger a.v.ol ombygninger,darændrer præ.teglrd8J1aud.eende,

uanset tredninS8deklaratlonen.

lIen1gbedøri.det er indforetiet .ea.at denne deklaratl=
114.nudgltt; tor aen1lbeCSaddn t1q17øe. pl e3cdo __ • artikel

nr.62.91 Ol 14J at krasetv.d .3erJav,Skrøt eop .ecs Gp17kk_de

prlorltet Datetae tidligere t1DalTste .tt,laer Ol 8I1d1'e'bp4er.

hvorombenvt••• tl1 e3andoJllllensblad 1 tlqbogtn.

Pltale'berettllet 1 beD.boldtll deklaratlonen er trec1nlnge-

nævnet for Haderslev amtsråd.kreds og ~kr .... 801PU1 aen1sbe4llråd

bv er tor sig.

"enilhed"r1d.t tor Skrave BOF,aen 19.septe, ·bur1953.

Oln1' ,1.1Jyd1.' sell.
~!i:;18I'at:::r:z l1i"lonll.

,';(]ll:J Kj,.'r. illril::;t K1i,me
'1:.'1011,1. j'L)( IlD L3v.JilGOn. lhllS lli::sOIL.

Unde~egned. t01'1D.an4 tor 81u~av. Bogne llenigbedarlcJ att.aterer.

at tor&lul~lencJe underskrivere udsn det B~~ede ~eø.1ShecJør'd.
d.u.a.

. D8~ ~iltn~d~s,at l~wrVJ;!r8!lde frodnt 1cstilbud ~inglys~s SO"l sor-
vltutstlftende Pl art.nr .G2, 91 og 1L13, L~:mgGtved eJ er lav ,Skrove 80:':;11,
mod ful~~o:lCJe ændrill(!;8r:
l )Dcklnrationens forbcl] old, d'3r efter dens ordlyd kun C;:.Glder pr ",,"t0--

ombedcGs ejendom, udvides tLl 0[';8 Ol at omf8tte parkeri 19splo.dsen
(art.lr.62). .

~-':.li'orlldan frodningsnc.."Vnct 0[:; meni:;'wdsr;ldet l1ar OgS~~l provsliiudvalp'ot
for Tarninglehn selvst.:oGdie; på talerct. u

3 )Deklarationen falder bort l det omf'O,L1g, arealerne senere TIl,l.tto
blive inddrD ~et under kirkegårdeYL.

Kirkemi"i.::-:lier:het,de:l 20~~10VelI1bGr1953.
p .Til. V •

ltll[~.1too so .....
Fin.
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Tingb ogen for:
h.rtikel nr.
85 af Københoved
ejerlav,Skrave sogn.

REG. NR. -2~"6 /y- ~?'
Anm~!9.~

Fredningsn~vnet for
Haderslevamtsrådskreds.

Gebyrfri i h.t.lov
nr.140 af 7.maj 1937.

( .

F.rednlaS8d~k18rationl-~._----------------
Undertegne4e glrdeJer Gunnar Kloppenborg Skrwasaser,Køben-

bo'V.d,erk.~rer herved 80Jll e3er at e3andollm84 artikel Ar.B5 af

ICøbenbov.d ejerlav,ilkrave sogn,at nødø.D.Dævnteareal vil være at
frede.

Ar,~let beskrives siledeøt
at kortblad ? parcel 13/5 en bræmme på 50 meter regnet fra

Skrave kirkegirde nordlige dige og 8t~~kkenda sig i lige l1n1e
fra komm~eva~eu parcel , til 50 .et~r tra det vestlige skel at
pareel B"I13\).

Fre~inion bar t~li~de i4a~o14:
Arealet må Ikke bebYiges, det ml e3beller beplante. ellede.,

at udsigten til kirken lJdelæu.s,iIl1~1.rtl<1igt eller veåausnde,
ligesom d3r ikk~ pl ar~alet må op~ætt.s Øk~8,u&lalS8.t.d.r.boder,
vo~. t11 beboelse eller opbevariug af r~dsk~ber eller lign.; e~
bellQr må der på arealet opsættes tol1.tter,bønsebus ••pe18~rtarae
o.lign.,spr~~tebuø ••bensinst~d.re.os boller ikte - .e4 .~.rena
8am~kke - tranatoraatorstatlon.r,tøl.t~- eller telesrataaster.

gør tredDiqøn Tde8 der 1nsa4 erstatlli4&.
Jei ør indtorøtlet meå,at deAn& deklaration uden udgift tor

mist1ne;lTse811å ,,~sl1do_en artikel nr.S' atlCø'benboved 8J.r~av,



(

Skr.ive sosn,llled oP17kltende prioritet .WlIlllt de tidligere t1ng17ste
J ( .

bæft~lli.r ,og an1U"e lij'rder, bvorQll benvise. ~11 .~.ndolllll.tlIJ blad i

tingbogen. ( \

Påtaleberettiget 1 benbold t11 dekluatlo4C1l1 er fredl1iosø-

nævnet tor liaderølev aatsrådøltredø o~ (b1t.r.~eBOpø lIleD1gbedørld

bYer tor øil.

17.9. 19;;·

G.Kloppenborg Skrumsager.

Til vitterlighed.
T .Holm.



FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Domhusgade 24, 6000 Kolding 
76 31 96 38, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
Fredningsnævnets j. nr. 7-2012: Ansøgning om tilladelse til ombygning af ejendommen matr. 
nr. 91 Langetved, Skrave, samt om lovliggørelse af et udhus og solcellepaneler. 
 
 
Vejen kommunen har med brev af 18. januar 2012 sendt fredningsnævnet en ansøgning fra Hans 
Jørgen Madsen, Skrave Kirkevej 6, Rødding, om tilladelse til at ombygge en garage på 66 m2 til 
bolig på 41 m2 og en garage på 25 m2, samt om lovliggørelse af et udhus på 37 m2 og sol-
cellepaneler, der dækker 30 m2 af tagfladen på garagebygningen.  
 
Hans Jørgen Madsens ejendom, matr. nr. 91 Langetved, Skrave, ligger umiddelbart syd for Skrave 
Kirke. Der er den 16. februar 1954 tinglyst en Exnerfredning blandt andet på Hans Jørgen Madsens 
ejendom. Det fremgår af fredningsdeklarationen, at de fredede arealer omkring kirken ikke må 
bebygges; arealerne omkring kirken må heller ikke beplantes, så udsigten til kirken ødelægges 
midlertidigt eller vedvarende, ligesom fredningsdeklarationen indeholder forbud mod opsætning af 
skure m.v. på de fredede arealer. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation i det omfang indsigten til kirken ødelægges 
midlertidigt eller vedvarende som følge af projektet og solcellepanelerne. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets formand har besluttet i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5,  
 
at meddele Hans Jørgen Madsen en lovliggørende dispensation til at bibeholde udhuset på de vilkår, 
der fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”, 
 
og  
 
at meddele Hans Jørgen Madsen afslag på ansøgningen om lovliggørelse af solcellepanelerne, der 
derfor skal fjernes inden den 1. september 2012. 
 
Sagens baggrund: 
 
Fredningen af Skrave kirkes omgivelser blev gennemført for at sikre udsigten til kirken.  
 
Hans Jørgen Madsens ejendom ligger umiddelbart syd for Skrave Kirke. 
 
Ejendommen består af et større stuehus, der er orienteret øst-vest, og en 66 m2 stor garagebygning, 
der er opført på bagsiden af og vinkelret på stuehuset; garagebygningen er orienteret nord-syd. Hans 
Jørgen Madsen har monteret 12 solcellepaneler på garagebygningens vestvendte tagflade og 12 
solcellepaneler på garagebygningens østvendte tagflade.    



 
Den 10. december 2012 ansøgte Hans Jørgen Madsen Vejen Kommune om tilladelse til at ombygge 
garagebygningen, så 41 m2 af garagens areal fremover inddrages til boligformål, medens 25 m2 
fortsat skal anvendes til garage. I forbindelse med gennemførelsen af projektet skal en carport, der 
er opført ud for garagebygningens nordgavl nedrives. 
 
Hans Jørgen Madsen har endvidere ansøgt om lovliggørelse af et 37 m2 stort udhus og solcel-
lepaneler, der er monteret på garagebygningens tag og dækker 30 m2 af garagebygningens tagflade. 
 
Udhuset er opført langs vestfacaden af garagebygningen og er ligesom garagebygningen orienteret 
nord-syd. 
 
I en mail, sendt den 12. januar 2012 til Vejen Kommune, har Hans Jørgen Madsen blandt andet 
anført, at garagebygningens tag har en hældning på 23 grader, og at solcellepanelerne er sorte som 
taget på bygningen. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnet har i brev af 20. februar 2012 anmodet Naturstyrelsen Ribe, Vejen Kommune, 
Malt Provsti, Ribe Stift, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk 
Forening om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrister den 6. marts 2012. 
  
Ribe Stift har efter indhentet udtalelse hos den kongelige bygningsinspektør oplyst i et brev af 20. 
marts 2012, at stiftet ikke har indvendinger mod, at der meddeles tilladelse til ombygning af 
garagen eller en lovliggørende dispensation til at bibeholde udhuset, fordi udhuset ikke vurderes at 
have nævneværdig indflydelse på indsigten til kirken. Stiftet har tilføjet, at en lovliggørende 
dispensation bør betinges af, at carporten nedrives. Ribe stift har endelig oplyst, at der ikke bør 
meddeles en lovliggørende dispensation til at bibeholde solcellepanelerne, fordi solcellepanelerne 
på grund af Skrave Kirkes nære beliggenhed virke skæmmende på indsynet til kirken. 
 
Der er ikke i øvrigt ved høringsfristernes udløb rejst indsigelser mod projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-
nævn § 10, stk. 5. 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra en 
fredningsbestemmelse, såfremt det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at garagebygningen ikke udvides eller ændres ud over de 
eksisterende bygningsmæssige rammer i forbindelse med ombygningen. Som følge heraf skal 
fredningsnævnet ikke meddele dispensation til denne del af projektet. 
 
Hans Jørgen Madsen har trods forbudet i fredningsdeklarationen mod at bebygge de fredede arealer 
opført et udhus langs vestsiden af garagebygningen. Idet udhuset er opført som en sammenbygning 



med garagebygningen og kun i meget begrænset omfang har indflydelse på indsigten til kirken samt 
i betragtning af, at Ribe Stift er indforstået med, at udhuset lovliggøres, meddeler fredningsnævnet i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Hans Jørgen Madsen dispensation til at bibeholde 
udhuset på vilkår, 
 
at udhusets tag ændres til en matsort tagbeklædning svarende til farven på taget på 
garagebygningen,   
og  
 
at carporten fjernes inden den 1. september 2012. 
 
Solcellepanelerne har en reflekterende overflade, der forstyrrer indsigten til Skrave Kirke. Såfremt 
Hans Jørgen Madsen havde ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at montere solcelle-
panelerne på garagebygningens tagflade, ville fredningsnævnet ikke have imødekommet ansøg-
ningen. Som følge heraf meddeler fredningsnævnet Hans Jørgen Madsen afslag på en lovliggørende 
dispensation til at bibeholde solcellepanelerne. Solcellepanelerne skal derfor fjernes. Fristen herfor 
fastsættes til den 1. september 2012. 
 
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
en berørt nationalparkfond, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Domhusgade 22 – 24, 6000 Kol-
ding, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 
materiale, der er indgået i sagens behandling. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr til Naturklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for 
alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Natur- og 
Miljøklagenævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen 
fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal anvendes ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 
behandlingen af klagen, når gebyret modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden 
for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 

http://www.nkn.dk/


 
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Byggeriet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet. 
 
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 
Kolding, den 23. april 2012 

 
Vagn Kastbjerg, 

formand. 
 
   
Afgørelsen er sendt til: 
 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, pr. mailrib@nst.dk   
Vejen kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail natur-miljo-byg@vejenkom.dk
Naturstyrelsen nst@nst.dk      
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, pr. mail dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Mogens Kjær Poulsen vejen@dn.dk  
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, pr. mail fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet c/o Lone Høgholt, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, pr. mail natur@dof.dk  
DOF Vejen, vejen@dof.dk  
Hans Jørgen Madsen, Skrave Kirkevej 6, 6630 Rødding 
Malt Provsti ved Hasse Neldeberg Jørgensen, HNJ@km.dk  
Ribe Stift kmrib@km.dk  
 

mailto:mailrib@nst.dk
mailto:natur-miljo-byg@vejenkom.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:vejen@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejen@dof.dk
mailto:HNJ@km.dk
mailto:kmrib@km.dk

	Forside
	DEKLARATIONER>
	Dispensationer 2012 - 



