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FREDNINGSNÆVNET>



GENPART

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

Sogn.

UJ0l'd4Ur
bl. 27
&l'~. nr. 21
UJorillwreJerla'Y ou
OOtH •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

StCl1lpel- og gcbyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredn ingsdek laratio n

• cuua1&!ladar.et tor ~IJordkat
Undertegoedeherve4 • UBJOl' fqrbeho18 af klr~emlnlJ'erletg

gi UJol'dlUur pt.lstol'at. ye/il&8

80an er41ialil6'QJ'

6odiCendøløo -

erg'~5~~~m ejer af ejendommen art. nr. LJJOrd~

ejerlav, au
bd.

af

tingbogen for
21 sogn, indført i

bI. , at nedennævnte areal

•

af nævnte eJ'endom fredes som d f f f krUJordlair ne en or an ørt or at si e den fri beliggenhed af
kirke med kirkegård.

Arealet b~skrives .liålede-.S·»•• 14 for &~r~eGaraGn·bol18g.D4. ,are.ller lO, .'2'9 os 431/0
kortbla4 1 kortdlstrlkt ilJordk~, at 8~rro18o beDho14e'Y18
491 m2• 2011 .2 06 40~1m2 ewat at aGD dl0 •• tilllCGende »aroel
."/11 aaro.aø iEortblaa. dOG l1or<11la_ ca. 6Q • bre40 del, ØO!:I ud
DOrd Ir~el' til »arøel 10 e& 4ea QJe 4~ ~~C_6ir4aa 804 .at

tl1 »aroellerø •• ,a/9 OG .'1/8 ao4 yoet tl1 d1e'rl.'a~r~seA
OG .od .,d tll 18)11D1. ca. 6v m. lans. ... ,~.. 1 torlwugel.e
at aI4cr~4.D tor ~~oe1 4'118 tll kort413trlktear-aaea 1 y,e' •

1"1 oroaløt ilggel' Ill'æs'.C1I'Je... b'iD1D~~ ..

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplames med udsigtsødel'''gge d b I. r ,... n e ep am-
nmg Igesom der heller ikke på arealerne må anbringes transform'atorstat' I fl' 'Ioner, te e on-
og te egrafmastcr, benzmstandere og lignende eller opsættes skure d· l d b d. ", u sa gsste er, o er,
~arager, hønse~use, vogne tIl bcboels~ el.ler opbevaring af redskaber eller lignende
s~ønhedsforstyn ende gen~tande, ell~r løvngt anbringes eller foretages noget, der kan
vIrke skæmmende eller hmdrendc for udsigten til eller fra kirken.



e·
I

Uvls ~~~a1ag.rnebrwndør allar n~dbr~dQ~. DA geaoptarolaø
ayn ~&.m~4 mun1Bb~~d~4d~'uou t~ado1n~.~vn~taauå.und.l~e al
b.v~ll~.;~~anln~ Q ... b.Jl1u~\.U:b4JJ,J"I ...t& •

De.. tor~.bo14e~ 40B 4. ~lrk.l1a' .,u'lsbe4.. ret tl1 bealt-
tel•• at 4.t tre4e4. areal .tter klrK.~.' 06 præG'oembe!.to bObQV,
ellænae 4e' tl1beror pastorat., Oz 84m1ni.'.e••e at 4. ~va'e Din-
46&b.4...

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden ud~ift for .... lIeUpoda-

rid.,. Påtaleberetti~ct er menighedsrådet for dJ01"4kR sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

,~ ,

,den 6/12 195 • •
A. Ma4 ••
~. 'saJerbl

1...01' Citl'.

li_8 tiI.11aM"
Ciu'. C1801l8a

l",o"SeD .t..

~. C. l.8l'a ..
titål aaao8D

'oblwusll
Dot at'e.ter88 Uerved, at aJol'd~ aoalen.derA. bos tAl' at

O.~YDtO otte m.dlemmer •
UJordur P.-.t0841'4. 1/12 19"••

D. O. 1"'1'0_Fmd.
».t tl1 trall •• , at IUBl"YlB8nc1. tre4Dlaaa.ed.aratlOJa

tlm,11eo8 eom .~r.,ltqt8tltteD4. på ort. nr. 21 11~or'~
IlitJer1aYoe 80P •

Ar (' Klrlt811ln1s'.l'l.'.
l' f.l ,. ( 3tOll,81 )

4en 12. -auet 19" •
1'. M •••a • B •
D. U et:ø en

Indført 1 u&gboaen tor retøkrøus ur. 921
.abeDJ'Aa kebo ta4 m. v., d(ID 29. eOlit. l~" • Db. '206 •Ll.t-. tlnsbos aJo~dk&r bl. 21 akt. ~. nr, '99 •

flDabo,••oD'oret tor
ra'økr.4. ~r. 921 Aab~&ak.batat II. Y.

•
--00000--,.

Qenpartens r1ctlgh'~ b.~att.. •
,don 25. oktober 19~' •

~ ,~w • '-- •
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Frcdning)n"~v,,et
for

Aabenraa arn t s r adskr tds
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FREDNINGSNÆVNET>

•



GENPART

Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr.,Ejcrlav,

Sogn.

Søader 0nlev blad 3, art,
69 Hjordkær ejerlav og'art. , Sønder 0nlev ejer-
lav, Hjordkær sogn •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stcmpcl- og gcbyrf ri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede bestyrelse for"1lI1ssion~ror~ninientor Hjord-
kær 80gn og Omegn n erklær~r herTed på foreningens Tegne

'XMJiG:'1l:1I*JMIlEsom ejer af ejendommen art. 'nr .. 69 Hjordkær eJerlav V
og art.nr. :3 'Sønder Ønlev 'ejerlav, IIjordkær sogn, indforr i

tingbogen for Sønder Ønlev ~ bl.', at nedennævnte areal

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

Hjordkær kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

Parcel 193/2 eto. kortblad l kortd1strikt Hjordkær af størrelse
1:5,4 m2, høl'ende Llnder art. 69 Hjordkær, Llbebygget haveareal, be -
liggende nord for kirkegården, og af paroel 83/16 kortblad , kort-
distrikt Sønder 0nlev , Llnder art. 3 Sønder 0nlev, beliggende nord
for kirkegården, parcellena sydøstlige frie hjørne ved akæringa-
pLlnktet mellem de langs parcellena østgrænse og sydgrænse førende
veje målt ca. 10 - ti - metertra det nævnte skæringspunkt mod nord
og vest langs ds nævnte veje •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke pi arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og ligncnde eller opsætte~ skure, udsalgsstcder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsfor~tyrrende gemtande, eJler iøvrigt anbringes eller foretage~ noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til e1lcr fra kirken.



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for ~ foreningen •

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Hjordkær sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Hjordkær ,den 16. december 195 4

Jens Meilandt
!rhomas Lorenzen

Peter S1monsen
N. C. Iversen

Peter q."'Eutaen
Indført i dagbogen for retskreds nr. 92,
Åbenrå købstad m. v., den 21. fehr~ar 19". Db. 481 •
Lyst. tingbog Sar. Ønlev bl. , akt. H nr. 249 •
Forhandlingsprotokollen med vedtægter forevist •

B. Jensen

---0000000--_

Genpartens rigtighed bekr~ftes ,
-'

. in" .den 25. maj 19" •
I I 11",<, .•1 I~, l I I" • ,s;

I
,I

I
I
I
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FREDNINGSNÆVNET>



GENPART

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

Sogn.
Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

_"!.UDJIB .. 28er ærer"'1ierve'd som ejer af ejendommen art. nr.
liJQN_ . l atlet ....... ejer av,

tingbogen for II~ONkIIr ~. bI. 28

af

sugn, indfort i

, at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed afU~ord~ar Q

kirke med kirkegard.

iUIl.r~i~estGr dl·kø.· •• ~ 4'«\17 kl:inblQ4
l ~.rtdiGW1*,' UJ~. uf .... .1·.·4 •• ~B6 ,;. Otå .e .. , fOl:

ktl'kea,Al'aq boll~~M. ".uoøllø.r 4""2 e,44V1J' 8øru li.o,s-lblaJ.
uf Utan'o18o belltl'u14."la 871 ,; ou lu6' • •

.,& »uoøl 4~.:la ~., tillN an.... "'bo.lu"!l~.IlOd
_\G.•• Puoo1 44W" OS ,l)QIPOol ~ual".... -., .. , •

Predningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigrsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgsstcder, boder,
garager, hømehme, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsfor~tyrrcnde genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



U.,lu ~uulDi:.,ra(l tA ~1 'b~.,'Jf:twilrIl(1or 0110&"..~db,,"4_ •

.. a/llw,t.~lJ1iih) k.\&Q øu 1S.4a.a1G"iHaL'&4eaa ve b'edo1øp'lII'fWIio .....

p4M.ODllal•• at b.v~t._U.DI oa boJ.l"'ea.be\toflaA •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dOj uden udgift fo~.ka.uaøu •

Påtaleberettiget er menighedsrådet for L Jo~ ~ogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

d 6. ~Qm&", en
o. J. ,.tJ.-". ~.dl.aorae.'l Vuld. iJU-a. ••

~V.. Clu..·. X.,*,~. fl40UU Lohnua
Ub O. 4.8. ~ Am'lOl'OOU

At ~YOlw"OQdG Wld.I'~."IV.l·O ij.t.'i~.l" IIt_U1, •• 041.... u.t
u41010(1-'· .0..,.."' .... Q"n ..... ~~ftl"'Ye4 •

O. .i. l.'",øeu
~l"8ØII"'OD4.b.4uiq8d4tk!U'atloo .. eau.,. bII'M4 •

Aabauaa .'aria, d\t,. 25. J~l1 19" •
J. Ue 0.. ,.,. ...--AliloI"l~lt.ooa &·l"ilatil;)d bokr'ut' •••

• dou lG. fIiA8Wt' 19'" •
i • H • V •

L41YiA ....

Ind ter' l 4.~boGon tor r4takreda nr. 92
Aabonraa ubota4 D, w.. dOG 2'. MS. 19~' • nb. 21G~ ,
tYGt, tingbog nJQl"d~lllr bl • .iS ,a ...t. D. ru'. GOl •
riGttbogøkolltg~., tor 1"•• aa.a-.4.' U. 92 • .ab.ug
k.b.lta4 f. v.

-uQ4~aricua rlBti~.•d bu.r.t ....
Fredningsnævnet I JIoiIA l"'. ''0., titab.Jl' l!lS~ •

tOI

A<1honraa amt s rådskredll i,ll.V.

/~~4~(
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02210.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02210.01

Dispensationer i perioden: 21-07-1998



ModtAg.t'
Skov- og Natur&tyrelsen

2 9 JULI ;998

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS Al\1T
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74424123

Den 21. juli 1998 behandlede formanden, dommer Claus Kej-
ser, følgende sag på dommerkontoret:

J. nr . 29/1998: REu..NR. ;Lc1 \ 0- O I.

•
Ansøgning fra Rødekro kommune om tilladelse til opførelse
af graverfaciliteter ved Hjordkær kirke, matr.nr. 26 Hjord-
kær, Rødekro kommune .

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 12. maj 1998 med bilag fra Rø-
dekro kommune.

Endvidere fremlagdes skrivelse af 4. juni 1998 fra Sønder-
jyllands Amt, Miljøområdet/ j.nr. 8-70-51-8-529-7-98.

Det bemærkes/ at sagen af nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag/ og at det amtsrådsvalgte medlem/ Tho-.
mas Lauritzen/ og det kommunalvalgte medlem/ Volmer Kryger/
har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fred-
ningsdeklarationer fra 1955. Ifølge servitutten må arealet
ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-
plantning/ ligesom der i øvrigt ikke må anbringes eller fo-
retages noget/ der kan virke skæmmende eller hindrende for
udsigten til eller fra kirken.

Det fremgår videre af sagen, at placeringen af graverfaci-
liteterne ligger indenfor beskyttelseslinien omkring en
gravhøj på kirkegården. Dispensation fra denne beskyttel-



- 2 -
seslinien skal meddeles af Amtet.

Sønderjyllands Amt har meddelt, at byggeriet ikke vurderes
at have nogen betydelig eller negativ indflydelse på omgiv-
elserne og har indstillet, at der meddeles dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da den påtænkte opførelse af
tages at være i strid med
Fredningsnævnet i medfør af
stk. l, dispensation til det

graverfaciliteter ikke kan an-
fredningens formål, meddeler

naturbeskyttelseslovens § 50,
ansøgte .

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

Claus r;;;!~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstate-
ret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet,
kan dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Søn-
derborg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sam-
men med sagens dokumenter.

fkb
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02210.01

Dispensationer i perioden: 20-12-2007

02210.01
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ftE&.Hl 2 2 I tJ, CJ /
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej41, 6400Sønderborg tlf. 73424121 1f~citiiifil23

Skov. og Natvl§tyfolHB
~.~ •••, "C:~""f""""-"'~" """"T' 2 DEtC .. ,-~,1;;\ fi~:;"l ;'.~ d'Ai 1. 9., •oVJ..l:\...J. ., J,. .••.--

Den 20. december 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag
på dommerkontoret:

J.nr. 36/2006

Ansøgning fra arkitekt O. Reinhard Hansen om dispensation fra fredning af
Hjordkær kirkes omgivelser til opførelse af en mødebygning / konfirmandstue på
matr.nr. 27 Hjordkær, beliggende Kirkegade 81, Rødekro kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 17. december 2006 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 06/10573.

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

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration, der har til formål
at sikre den frie beliggenhed af Hjordkær kirke med kirkegård. Deklarationen er
tinglyst den 29. september 1955, og arealerne må ikke bebygges, og der må i øvrigt
ikke foretages noget, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken. Efter deklarationen forbeholdes der dog de kirkelige myndigheder ret til
benyttelse af det fredede areal efter kirkens og præsteembedets behov, så længe det
tilhører pastoratet og administreres af de nævnte myndigheder.

Det fremgår af ansøgningen, at konfirmandstuen vil blive på ca. 120 m2• Behovet for
en ny bygning er opstået, fordi den nuværende konfirmandstue og præstens
embedskontor ikke modsvarer tidens krav. Bygningen vil få en højde på ca. 7,5 meter.

Åbenrå provsti har godkendt placering, indretning og arkitektur.

Amtet har oplyst, at der er indblik til kirken fra nord-nordvest og umiddelbart øst for
kirken. Det ansøgte byggeri vil ikke have nogen indvirkning herpå. Der er begrænset
indblik til kirken fra sydøst udfor præstegården, og dette indblik vil blive begrænset
yderligere af den ansøgte bygning. Amtet har imidlertid vurderet, at det ikke vil være i
strid med fredningens formål at meddele dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter formuleringen af deklarationen sammenholdt med oplysningerne fra Amtet har
Nævnet ingen bemærkninger til det ansøgte, hvorfor Nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler den ønskede dispensation.



Side 2/2

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 indklage s for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klage fristens 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.

/kb
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