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REG. NR. Reg.nr.
511-3-2

FREDEDE AREALER

Kommune: Gram Ejerlav: Gram Matr.nr.: 12,141,751,753,
754 og 756

Lokalitet: Gram kirkes omgivelser.
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-91-34-78
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.' Kort nr.: 1112 I Sø + 1212 IV SV
Bekendtgjort:

~i~~~~~~ 16.12.1954
8.12.1954

Skala: l:25.000
Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Menighedsråd og kommune.

20.6.1979
Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

Interessezone: III (det åbne land iØvrigt)
Formål: Sikre udsigten til kirken.

Indhold:

Påtaleret: Naturfredningsnævn og
Menighedsråd

Diverse: Matr. 12,141,751,753 og 754:
Sålænge arealerne administre-
res af de kirkelige myndighe-
der træffer kirkeministeriet
- efter indhentet erklæring
fra frednLngsnævnet - afgørel-
se om nyplacering af samt sel-
ve byggeplanen for nybygninger
for så vidt disse skal benyt-
tes til driften af præstegård-
en eller tjene til kirkelige
formål.

•

Arealerne må ikke bebygges og ikke beplantes således, at udsigten til kirken Ødelægges mid-
lertidigt eller vedvarende. Der må ikke opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne til be-
boelse eller opbevaring af redskaber eller lign. Der må ikke opsættes toiletter,'hØnsehuse,
pelsdyrfarme og lign., sprØjtehuse, benzinstandere, transformatorstationer, telefon- eller
telegrafmaster.
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•
bTednlngsdeklaratlon.

I••

Undertegnede sogneråd tor Gru kOllJllWleerklærer bened på.
kQ1l1lUuoensvegne BOUl e~ el' at artikel nr .756 at Gram .~er).a.. og
sogn.at nedel1.DiJlvnteareal "il være at frede.

~!ttJ!!!!!:iveø _l!!!g!!-
at kortblad 17 parcel 901/28.48n .,dsat tor Gram kirkesird

beliggende "e~trekant1 dennea belbed.
lE!4A1nieq bar tølsen4e_indbolaa
hrealet aå 1kke beb7gges, det a! e~beller beplantes således.

at udøltJ1;entil kirken ~delæ"es •• ldlertlcU.1t eller ved"arende,
ligesOB del' ikke på arealet ml opsætte. skure,uds.l ... teder,
boder,vogne til beboelse eller opbevar1ns at redskaber el1.r
11gn.,e~bel~er ml der p4 arealet opeætteø t011ett.r,b~.bU8~,

peladyrtarme o.11gn ••8prø3tebuse,bensin8taAdere.og beller ikke
- Red 8~erenø samt7kke - tranøtormatorstationer.tel.toc- eller
teleg:rataaater.

'101" tZ'edAl4gen ld.a del' lngeA eriftatn1J:1l.
~)ogo.eri.detel' lndtarstlet med. at denne clekløatlon uden

udgitt tor soanerldet t1ns17 ••• på e~endo.. en artikel .0.1'.156

:



af Gram ej~rlav og sogn med opr,ykkende prioritet næst d.
~Tdl-1gere~1i1gl1stelIænelser og andre bnder.hvorClll hen-
v1ses t11 ejendommens blad 1 t1Agbo~en.

Pltaleberett1get 1 henhold til deklaratlonen er fr.d.
n1ngøDwvnet for Haderslevamtsrådskreds ol Gram 80gns m~ll-
hedøråd hver tor 81g.

Gram sOStlu1.d,den ,~l.sev"L. 1953.
,; .llo1sl:. C rr .CrO:3mnn ' • ~hr:_f': ] .J:JCObSC,l.

ce" • .J;lllers •

•
Underskrevne formand tor Gram sogneråd attesterer,

at foranatlende undeJskrlvere udgur det samlede sognerld.
d.u.s.

T,j.E'llers •

l\'l~a:~'Gra,ll so..:, "er ld vod udstedelse ai' n !rv:<Kl'r,lde

diO';:3.oration LorC'~o,~ l;; dis,osHioQ Godkondes.

• Haderslev 8Jlltsr \d:z, den lo .(L~ccLlbcr +953 •
Pi "llJolt •
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"'.lL1elder: I "ilc.
E'roani'l[SSl1:2VJ1'.:t for
H~ders1.ev 81JltsrcidskrcdL:.

\t, "

Geb/rl'ri i b.t.lov nr.
JAo 81 7.il8;j 1937.

Undertegnede menighederld for Gra top. erklærer benea
på Gram sognek.irke.vegne 1011 e~.r at a:nlkel nr.12.7,1 og '154
at Graa e~.rlav 08 sop og pl Grø .opepræet.embede. vep.
som e~er at artikel nr.141 og 7" at samme e~erlav os .osn.at
ned~vnte arealer - under torbehold at kirk..iniste~i.t8 god-
kendelse - vil være at trede.

Arealerne b!BkEl~e. sl~!4e'l
at kortblad 9 parcel 442/39 den øst tor ° Gram klrkeslrd

bells~ende parkeringsplads.at kortblad 11 paroellerne 486/28
og 902/28 omtattende m1ndelunden .,4 for klrkes'rden.af kortblad
lO paroellerne 81/34. 83/34 og 84/39 belil~ende 'Tdve.t tor
klrk.egård.n samt at parcel 'OI.~3 en br... e pl 100 ••ten d7bde
regnet fra det vestlige skel at parcel 83/'4, endVidere at kort-
blad 9 parcellerne 3' og 34 en br....• t tilsvarende 41bd. reg-
net fra kirkegårdens dlge mod vest og nord samt d. nordøst og
.st tor kirlteprden b.lilSende parceller '2 oS 110/'3 i d18aes .-
belbed.

Jr.~l~s,n bar t.lgen4. 1!!!2!!1
Arealerne al ikke beb7gge.,4e al e~b811.~ beplan' •• lilede••

a' ud.lgten tll kirken ~delæsges.midle~ldls' eller vedvarenae.
11ge.a. der lkke på arealerne al øpøett•• skure.u4.a1S ••te4er.
~o48r.VOiOe til beboelse eller opbevaring at redskaber eller



11sn., .~ beller al der pi arealerne op..tt•• t011e'ter,b~n.e-
-huse,-pelSdyr-tarae 0.11111.,spriiJ~t.buee. beDs1nstencJere ,-ol-belle~

1kke - .e4 e~erens øamt7kke - transtormatorstatloner.teleton-
eller telegrataaster.

'01' fredningen lde. der 1ngen erstatA1Ag.
~edD1nl8n sltermed..!!ll5en4!..torbebo~41
elleng. d. pllBldende arealer a4a1n1øtrere. at de k1rkellge

Ø7ndlgheder.trætter klrkemln1ster1et dog etter lndbente' erkLE-
ring tra tre4ningliDæVnet atgørelse om D1J)laoer1.nlat 'b7Plnger på
pr~stegirds~orden og tl111ge om selve 'b7sseplanen tor dle.e,tor
si vldt D1P1Agerne skal beD3ttes t11 drlften at præst.&lrd.ns
~order,t11 brug for pr~sten eller 1 det bele skal t~ene k1rtellge
tondl.

Uen1ghedsrådet er lndforøtlet med,at denne deklaratlon uden
udS1tt tor .enllbedarld.t t1ng~se8 på .~endomm.ne artlkel Dr.
12,151.754,141 og 75' at Gra. e~.rla. og .O~ .ed opr,yk~.nd.
pr10ritet næst d' tld11gere tinglyste bættelaer Ol andre b7J:'der.
lrforc. benv1ses tl1 e3end01llllleJ1fl'blad 1 1Jlnpogen.

Påtaleberett1get 1 bønbold til deklarationen er t.redn1nss-
nævnet tor Baderslev amtsrldøkredø og Gr .. sogns .enl~.d8rld
bver tor 811.

llen11bedøridet tor Gram sogn. den 13.oktober 19".
H.P.Søren sen. J ohannes A.L"Irsen.

Boisen Simonsen.
N.P.Hansen.

Peter Llo1dt. Søren Kr8b.

Christian Asmussene'
T.Phi1ipsen.

Audr .Møller.
Andreas Ravn.'

Unden_snede toraand tor Ir.. sogns .enlgb.daråd att.sterer.
at toranstående undersk.r1ver. llcls"rdet ... 1.4. llenlgbedsrl4.

d.u.s.
T.Philipsen.'
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Det tiltrndes,at nærværende fr~dningstilbud tinglyses som
servitlitstift-endEipå efe G-r-amKi-rRe "tilbørende ejendomme art .nr.
12,751 og 754,Gram ejerlav og sogn,samt på de Gram præsteembede
tilbørende ejendomme art.nr.141 og 753, ibd., dog med den ændring,
at forbeboldet med bensyn til opfarelse af bygninger gælder samtli3e
af deklarationen omfattede arealer,ikke blot arealer af præstegårds-
j orden.

Kirkeministeriet,den 28.oktobor 1954.
P.lvI.V.

E.B.
AW-5. Roesen

Fm •

Indfart i dagbogen f or retskreds nr .90,Frøs
berred E med Narre Rangstrup herred og en
del af Hviding borred,den 8/12 1954.
Lyst. Se art .12 og 14·1 Gram.

11.TI'riis-J esper sen.

Afgift § 1411 2 kr.oo øre.
skriver: To kro,~er 00 øre.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domme-rl(on-t;ore't,NørregacJe 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den 23. juli 1993 kl. 11,00 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt møde i Gram med formanden, dommer S.A. Koustrup, det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritsen, Stubbum, Christians-
feld, og det kommunalvalgte medlem, Hans Gad, Kast"'up, Gram.

'4t Der foretoges:

J.nr. 33/93 Ansøgning fra menighedsråd~t om udvidelse
af kirkegården i Gram.

§ 50 - Fredningsdeklaration -

For menighedsrådet mødte Oluf Hansen og Leo Nielsen samt
landskabsarkitekt Finn Andersen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite mødte P.

Heilmann.

tt For Sønderjyllands amtskommune mødte Kjeld Kabel.

For Gram kommune mødte Kaj Tonnesen.

For Ribe Stift mødte F. Brandi Hansen.

For Lindet Statsskovdistrikt mødte J. Eigaard .
.,

Kulturhistorisk kont?r i Jylland havde fremsendt beskrivelse af
fortidsminderne på arealet.

. ,
'- -" .. _ . '.!.J~ll'GtYl'C1.;~en

, \ i.i. " \ I c. ~ 00 \.{'-{
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Menighedsrådets repræsentanter henledte opmærkso~lieden på, at en
vest for kirken etabler~t beplantning formentlig ikke var i
overensstemmelse med en fredningsdeklaration fra 1953-54, idet
beplantningen helt tager udsynet til kirken fra vest. Det
antages, at tilplantningen er foretaget omkring 1957.

•
Fredningsnævnet foretog besigtigelse af kirkegården og dens
omgivelser. Det konstateredes, at beplantningen fra 1957 er
blevet til en mindre skov, og at dens tilstedeværelse ikke er i
overensstemmelse med fredningsdeklarationen, der bl.a. bestemmer,
at arealet ikke må bebygges og heller ikke beplantes, således at
udsynet til kirken ødelægges.

De tilstedeværenede var enige om at anbefale den ansøgte
udvidelse af kirkegården og om at henstille til menighedsrådet,
at fredningdeklarationen overholdes ved fældning gf den største
del af beplantningen vest for kirken, således at kirken kan ses
fra den retning.

Under besigtigelse af kirkegården blev nævnet gjort opmærksom på,
at menighedsrådet har fremsat forslag om udvidelse af
affaldspladsen nord for kirken.

.. Brandi Hansen bemærkede, at enkelte af de kirkelige myndigheders
konsulenter anbefalede at flytte affaldspladsen ned til området
ved graverhuset.

Menighedsrådets repræsentanter og landskabsarkitekt Finn Andersen
bemærkede, at en ændret/udvidet affaldsplads kunne indrettes på
pladsen, hvor affaldet nu er placeret, uden at det var nødvendigt
at gå udenfor beplantningen norq for pladsen, idet en udvidelse.,
fortrinsvis kan ske ved den eksisterende affaldsplads mod vest og

,
øst. På en sådpn p+ads kunne endvidere placeres de nu ved
parkeringspladserne anlagte grusbunker.

Fredningsnævnets afgørelse:
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Der var i nævnet enighed om i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50 at meddele tilladelse til den ansøgte udvidelse af kirkegården
med ca. 5000 m2. Nævnet bestemte endvidere '. relation til
fredningsdeklarationen, at bevoksningen vest for kirken over en
kortere årrække fjernes/udtyndes i et tempo, som er forstmæssigt
forsvarlig, således at der igen skabes en så stor åbning i
beplantningen, at der er tydelig udsigt til kirken, dog kan der
bevares enkeltstående træer/små trægrupper, lige~om skovbrynet i
givet fald kan "opløses" ved plantning af egetrros:,]!'upper. Nævnet
bemyndiger menighedsrådet, Sønderjyllands amtskommune og Gramtt Statsskovdistrikt evt. sammen med stiftsmyndj~hederne til i
fællesskab at foretage de fornødne disposioner til genoprettelse
af udsigen til kirken. Eventuelle uenighed herom kan indbringes
for fredningsnævnet til afgørelse.

For så vidt angår anlæg af grussti og et stendige vest om
kirkegården samt udtynding af bevoksningen på en gravhøj, kan
nævnet overfor amtskommunen der han kompetencen hertil
anbefalet at en sådan tilladelse meddeles.

Med hensyn til udvidelsen af affaldspladsen ved den eksisterende
placering nord for kirken, er der fra nævnets side intet at
indvende herimod. Nævnet ønsker at udtale, at man finder en sådanta placering mindre synlig samt mere praktisk og miljøvenlig
end nyindretning af affaldsplads indkørslen til kirken eller i
området ved graverhuset.

S .

\VIIlA
o u strlf!!: /ha

.,
Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for

,
Naturklagenævnet, af 9nsøgeren og forskellige myndigheder. Først
når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen
ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyt-
tes.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Modtaget l

Skov- og Naturstyrelsen
o" 9 MRS, 2001Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tn. 73 42 41 21, fax. 74424123

Den 6. marts 2001 behandlede formanden, dommer Claus Kejser,

følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 8/2001:

Opførelse af en værksteds- og redskabsbygning til Gram
kirke, Gram kommune.

Der fremlagdes skrivelse af 8. februar 2001 fra Ribe Stift
med bilag samt skrivelse af 20. februar 2001 fra Sønderjyl-
lands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-21-1-511-16-00.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behdndlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Henry Hansen, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ansøgningen vedrører opførelse af
en ca. 162 m2 stor værksteds- og redskabsbygning til Gram
kirke. Bygningen opføres på matr.nr. 141 Gram, og erstatter
en bestående redskabsbygning , .der f j ernes.

Den pågældende ej endom er omfattet af en fredningsdekla-
ration, hvorefter der ikke må ske bebyggelse eller be-
plantning, således at udsigten til kirken ødelægges. I de-

klarationen er det dog bestemt, at så længe de pågældende

arealer administreres af de kirkelige myndigheder, træffer

Kirkeministeriet, efter indhentet erklæring fra Fred-

ningsnævnet, afgørelse om nyplacering af bygninger m.v. for

så vidt disse bygninger skal benyttes til kirkelige formål.

Det fremgår af skrivelsen fra Ribe Sti f t , at area lerne

:~: ,~Natm:~fjte~nGram menighedsråd.
J.nt" .),\1 r..001"/~(/~ ~ cJ7)fJ/
Akt nr. 7- n
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Den kgl. Bygningsinspektør har anbefalet projektet til
videre bearbejdning, og Sønderjyllands Amt har anbefalet
projektets gennemførelse og har ved skrivelse af 1. marts
2001 meddelt landzonetilladelse.

Under hensyn til, at det påtænkte byggeri skal erstatte en
bestående redskabsbygning, og efter de udtalelser, der
foreligger fra Den kgl. Bygningsinspektør og fra
Sønderjyllands Amt, skal Fredningsnævnet meddele, at
Nævnet ikke har bemærkninger til projektet.

Claus J:;~
/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 7442 4123

Modtaget i

SkOV~;"~;~u;~~.n.OOA1~NET
Den l. juni 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 14/2006

Ansøgning fra EnviDan og Gram kommune om dispensation til etablering af
bassin anlæg, træbygning og vej på matr.nr. 1581 Gram, Gram kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 11. maj 2006 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
• Miljøområdet,j.m.06/3786.

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

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet af deklaration om fredning af
Gram kirkes omgivelser. Efter deklarationen må arealerne ikke bebygges og beplantes
således, at udsigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der må heller
ikke opsættes skure m.v.

Det fremgår videre af sagen, at bassinet nedgrave s og overdækkes, og at træbygningen
etableres tæt op ad et levende hegn i udkanten af det fredede område. Amtet har oplyst,
at hegnet i forvejen hæmmer udsigten til kirken. Vejen hæves ikke væsentligt i forhold
til det eksisterende terræn.

Amtet har vurderet, at det ansøgte ikke væsentligt vil være modstrid med
fredningsbestemmelserne.

Det bemærkes, at Menighedsrådet efter deklarationen har påtaleret, hvorfor også
Menighedsrådets godkendelse skal indhentets.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da det ansøgte efter de foreliggende oplysninger ikke kan antages at være i strid med
fredningens formål, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til etablering af bassinanlæg og opførelse af træbyning samt anlæg af
vejen.

Dispensationen er ikke i strid med de forpligtelser, der fremgår af natur-,e/ beskyttelseslovens § 50, stk. 2.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er

Stv':> - )t..l -:r.>::> loCo
~
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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,e 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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Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, Dokken 1, 6700 Esbjerg,  
tlf.: 9968 8874, E-mail: sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk  
 
 
 
 
 
                        Sagsnr.: FN SJS 59/2020 
Kirkeministeriet                                   21. april 2021 
Sendt pr. mail: 
km@km.dk 
                         
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
J.nr.: FN SJS 59/2020: Ansøgning fra Gram Menighedsråd om opførelse af nyt mandskabshus, 
kontor- og mødefaciliteter ved Gram Kirke, Kirkeallé 26, 6510 Gram, matr.nr. 694, Gram, in-
denfor Exner-fredningen af Gram Kirke. 
  
Fredningsnævnet har den 2. november 2020 modtaget en ansøgning fra arkitekt Søren Bro Bøgedal 
på vegne Gram Menighedsråd om opførelse af nyt menighedshus, præstekontor og tilhørende vel-
færdsfaciliteter for graver ved Gram Kirke, Kirkeallé 26, 6510 Gram, matr.nr. 694, Gram. Fred-
ningsnævnet har den 23. december 2020 modtaget en egentlig beskrivelse af ansøgningen. 
 
Det nye sognehus ønskes opført umiddelbart øst for Gram Kirke i forbindelse med den østlige ind-
gang til kirkegården. 
 
Der er på ejendommen tinglyst en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - den 8. december 1954 
og senere for at sikre indsigten til og udsigten fra kirken.  
 
Det er bestemt i fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes mid-
lertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke må opbevares redskaber eller lignende skønheds-
forstyrrende genstande på de fredede arealer, så indsigten til kirken ødelægges, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der ikke på arealerne må opsættes skure m.v. 
 
Det fremgår i øvrigt af fredningsdeklarationen, at 
 

”Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet, dog 
efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplacering af bygninger på det nævnte areal 
og tillige om selve byggeplanen for disse samt angående beplantning af arealet af hensyn til evtl. fremtidig 
inddragning under kirkegården…” 

 
Fredningsnævnet skal derfor afgive en erklæring til brug for Kirkeministeriets behandling af sagen. 
 

mailto:sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk
mailto:km@km.dk
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Fredningsnævnet har tidligere under FN SJS 8/2019 behandlet en ansøgning om opførelse af et nyt 
præstekontor og mandskabs- og mødefaciliteter ved Gram Kirke. Projektet blev efter besigtigelse den 
19. marts 2019 udsat på blandt andet udtalelser fra de kirkelige myndigheder. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 19. marts 2021. 
 
 
Sagens baggrund: 

Det fremgår af den egentlige beskrivelse af ansøgningen af 23. december 2020 fra arkitekt Søren 
Bro Bøgedal, at  

”… 

projektet er ændret fra at være tre parallelle bygningskroppe til at være et længe hus med to side fløje. I 
længehuset finder man hovedindgangen som orienterer sig mod p-pladsen som er synlig for besøgende 
til administration med et fælleskontor, et enkeltmandskontor samt et mødelokale. Fløjen som ligger i 
forlængelse af værkstedsbygningen finder man personalefaciliteter til omklædning m.v. I fløjen mod øst 
er der toiletter til besøgende samt en sal til konfirmand forberedelse og kirke kaffe og tekøkken og de-
pot til opbevaring af ekstraborde m.v. 

Det første projekt virkede meget dominerende set fra kirkegården med de tre gavle. Det har man løst 
ved at splitte bygninger op og lade en facade flugt løbe igennem med den eksisterende værkstedsbyg-
ning så udtrykket der bliver det samme 

Bygningen er udført som et H-hus med facade udtryk og materialevalg som den eksisterende værk-
stedsbygning der er den nyeste af de bygninger som har tilhørsforhold til Gram Kirke. Den nye bygning 
er med taghældning som værkstedsbygning 

…”  

Ansøgningen var vedhæftet visualisering af projektet. 

Bygningen er reduceret fra 357 til 307 m2. Højden på bygningen er stort set uændret fra ca. 5,65 m 
til 5,62 m. Bygningen ønskes opført med ydervægge i vandskurede mursten, pudset sokkel, røde 
teglsten og hvidmalede vinduer og døre. Bygningen ønskes opført med et sadeltag. 

Kortet nedenfor viser med rød cirkel den ønskede placering:  
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En bygning på 98 m2 opført i 1868, og beliggende i afgrænsningen til kirkegården samt en mellem-
bygning, beliggende imellem denne bygning og værkstedsbygningen, forudsættes fjernet.  

Den Kongelige Bygningsinspektør har den 16. september 2020 skrevet: 
 

”Med anmodning om en udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt endnu et revideret forslag til 

en ny bygning til mandskabs-, kontor- og mødefaciliteter ved Gram Kirke. Forslaget er udarbejdet 
af firmaet Arkitekten og Ingeniøren.  
 
Forslaget har siden seneste behandling gennemgået enkelte rettelser.  
 
Vi kan fortsat anbefale forslaget, idet vi skal gøre opmærksom på nogle praktiske forhold, som me-
nighedsrådet bør sikre sig at man er opmærksom på.  
 
Omklædningsfaciliteterne er stadig ikke kønsopdelt, selv om der er usædvanligt mange skabe, som 
synes at indikere, at der er et stort personale.  
 
Tekøkkenet er ganske lille. Dette behøver ikke være noget problem. Man bør bare gøre sig behovet 
klart, så man ikke senere fortryder. Udvidelsesmulighederne er ikke rigtigt til stede.” 

 
Nationalmuseet har den 2. oktober 2020 udtalt: 
 

”Nationalmuseet har til udtalelse modtaget det reviderede projekt fra ”Arkitekten & Ingeniøren” til 

opførelse af mandskabs- og mødelokaler ved Gram Kirke. Bygningen foreslås placeret umiddelbart 
uden for kirkegården i stedet for to eksisterende bygninger, der nedrives. Nationalmuseet har ikke 
indvendinger imod den arkitektoniske udformning af bygningskomplekset. Da sløjfningen af kirke-
gårdsmuren på dette sted allerede er sket ved byggeriet af det hus, som skal nedrives, samt ved op-
førelsen af maskinhuset, kan der ikke rejses indsigelse imod, at også det nye hus bygges i skel til 
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kirkegården. Som tidligere anført må Haderslev Museum kontaktes for at fastslå behovet for et ar-
kæologisk tilsyn med arbejdet.” 

 
Kirkegårdskonsulenten har den 5. oktober 2020 udtalt: 
 

”… 
I det nu fremsendte forslag er bygningens placering og udformning ændret, så der er bedre plads 
omkring det eksisterende kapel. 
 
Jeg kan anbefale projektet. 
 
Det ser ikke ud til at der er taget nærmere stilling til arealerne foran huset og det gårdrum som dan-
nes mellem den nye bygnings længer. 
 
Jeg vil anbefale at dette bearbejdes og at man fastholder en grøn karakter foran huset og ikke, som 
indikeret på visualiseringen bilag 13, belægger hele arealet.” 

 
Haderslev Stift har den 12. oktober 2020 godkendt projektet og har for så vidt angår arealerne foran 
huset og det gårdrum, som dannes mellem den nye bygnings længder, tilsluttet sig kirkegårdskonsu-
lentens anbefaling af, at dette bearbejdes, og at man fastholder en grøn karakter foran huset og ikke, 
som indikeret på visualiseringen bilag 13, belægger hele arealet. 
 
Miljøstyrelsen har tidligere i FN SJS 8/2019 udtalt, at det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering 
ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyre-
arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19. marts 2021, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, dommer Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Tham-
drup og det kommunalt udpegede medlem Carsten Dyhre Hansen. Endvidere deltog Søren Peter 
Andersen på vegne Haderslev Kommune, arkitekt Søren Bro Bøgedal, Bent Karlsson og Jørgen 
Clausen på vegne Danmarks Naturfredningsforening, Bent K. Andersen på vegne Haderslev 
Domprovsti, menighedsformand Ruth Brandenhoff Hansen fra Gram Menighedsråd, kirkegårdsle-
der Jørgen Bojskov Hansen samt Maren Dahl og Oluf Hansen fra menighedsrådet.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Arkitekt Søren Bro Bøgedal anviste placeringen af mandskabshuset og redegjorde for ansøgningen. 
Man har ved det nye projekt forsøgt at indrette sig efter de udtalelser, Fredningsnævnet fremkom 
med, da det første projekt blev gennemgået. Det nye projekt er mindre og virker i øvrigt på grund af 
bygningsopbygningen ikke så bastant som det første forslag.  
 
Søren Peter Andersen oplyste, at Haderslev Kommune kan anbefale projektet.  
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Jørgen Clausen forespurgte, om man havde overvejet at sænke terrænet for at minimere påvirknin-
gen af indsigten til og udsigten fra kirken. 
Søren Bro Bøgedal oplyste, at terrænet falder i sydlig retning, og at det på grund af terrænet på kir-
kegården ikke er muligt at sænke terrænet yderligere. 
 
Jørgen Clausen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har yderligere bemærkninger til 
ansøgningen.  
  

Fredningsnævnets udtalelse: 
 
Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Gram Kirke administreres 
af de kirkelige myndigheder, skal nyplacering af bygninger på det nævnte areal og tillige om selve 
byggeplanen for disse samt angående beplantning af arealet af hensyn til eventuel fremtidig inddrag-
ning under kirkegården afgøres af Kirkeministeriet efter indhentet udtalelse fra Fredningsnævnet. 
 
I betragtning af baggrunden for forbeholdet er det Fredningsnævnets opfattelse, at sagen skal behand-
les på samme måde som ansøgninger om tilladelse til at opføre bygninger på de fredede arealer. 
 
Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Gram Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Efter besigtigelsen og en vurdering af sagens oplysninger er det Fredningsnævnets vurdering at pro-
jektet findes indrettet således, at indsigten til og udsigten fra kirken alene bliver påvirket i en ubety-
delig grad, hvorfor fredningsnævnet kan anbefale, at der gives dispensation til det ansøgte på vilkår,  
 
at bygningen udføres i overensstemmelse med ansøgningen, 
at Museum Haderslev skal kontaktes forinden udgravningen påbegyndes af hensyn til eventuel gen-
nemførelse af arkæologiske undersøgelser, og 
at man fastholder en grøn karakter foran huset. 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 21. april 2021 

 

 
   
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
Arkitekten & Ingeniøren, cni@aing.dk, sb@aing.dk 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, haderslev@dn.dk       

mailto:cni@aing.dk
mailto:sb@aing.dk
mailto:post@haderslev.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:haderslev@dn.dk
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Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, jorn.vinther.sorensen@gmail.com  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Haderslev: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
Haderslev Domprovsti, haderslev.domprovsti@km.dk  
 

mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
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