
Afgørelser – Reg. nr.:

Fredningen vedrører:  

Bemærkninger:

Domme:

Taksationskommissionen: 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag:

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 
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REG. ~IR /øf'sd
Ic 3:5

Akt: Skab nr.
(ad/YId •• øf 4omm .. ""nl.,øt) j

, .:'/
lr6 . lp

I

Bestilling.·
rormular

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.
.' . 'J.li A'::'ll\

rtJacbosea :!bI', .,bll1 \
• ~ ~ t ~ !.

B1a4 l .Blaf. 17$' .. , '-
• -' j •

Ar\. ar. 207. at
• ,bøJ. EJ '!rlaY Ol Bop

... 14ezc

BaWrtre4a1Japlunae' tor
8ø114erborc .'I1"Uala'84a •

..Jlollhu •• '. .....Z'bor ..

x

SteJQe1-Ol pb,rt'r1 1

Heabo14t11 .LoY Br. 140

at .7. MAJ 1937 I 33.

D'BKLARATIO ••._--..__ ._--- --
Uad.rekre ... e Gaar4e"~r Ola_ lIaaete14. Saoebet, "er er ..,er

at 1.1.. 40.... 1a4t'Ørt 1 1'1B!bop. 1'orIIJ'bØl .Bh4 ·l.. Blad. 118. art...
Ir. 207.t .PØl BJerlaY os Bosa. erk1IIrer hernd. JH4 )1IIlI"e z
T1ka1JlStor 1111, 0l en.rt'lfl' 1IJøre at ..,.... _. a, Jel er

1a4.1l.t .. nm""e Oyereallkout \urt:teb1a, .... , tor &øa-

4erbor, .terU.ala'e4e:

PI. )J-toJIIIHa. Der 18r rue. er 1ibe__ .. '. Jd 1aC•• 1Ia4e

opttll".. b,P1llpr. beateat til la4uatrl en.r Ja'br1Jan111aløhecl

eUer aø4ea V1rkaomhecl."er '984 !WC. StøJ eller 11Ae litIP Da

tonoUe au. tor 1C1rkft en.r 4. :øeusede JA .,,'bø1 Jt1røsaar4.
Detlarat1.ea. T111 aecUWr at loyal'. 140 at.. 7 *J 1937

f 16 "f)mI at t1DS1pe JA 1IJen4oDlll8a.

Plta1eret m.r .aturtr .... 1as ...... , tor SØa4erbers _tl-
rU.1Ila'e4e.

oa "eD ent.t.ias. ".1' n,l ~ a' u4n4e. er"er tNtf'et

... .,attale.

SaOP*, 4ft 25 ... ' 1947.
"I,

_ OlaYBoaetelt.

IdtØrt.l Dalbos_ tor ret_usl_ Br.95'. Lua4.ne os -,.bøl

HerreUr, 4a L SIP 1947 .. .Dalbo, Jfr. 99~

Lpt ftacbo' t'er -"bøJ... V BL 17(h Skab:B Ir.6+8-
_teeDMrJaalalJ Dea 5/12 1939 l,.t Berr1:tut .. bJ'IIeUater (laY

Jb'. 275'/ 1'28) •
Dl_ru :ter :a.tllkrele Br. 9;. WDdtone OI.Jbøl Berre4er.

Gre4_te4. L]J. Ha....
.A:tc1ft'bereøl.!.

j.n ••Loi{.ldiJ:,A/s)AQ.(J1 tr. 2.00
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REG. NR. /~43
Tilstilles Stutsministe-riet l'departement, København I~;("
+ l afrids efter mutrikul~kortet. .{ -~ J

I~U'~" •• tbel, .rnmnllfJI.ifla1!r ItOl .. DlUOJUI ....'4.II,~1.57,ar~. ~KfsalDillBJI.
U. 147eg '2.''''el sop. h.22/lgSO •

.....4.tn •• "11lt.l.
~~=a=:\:~=~~=....;".:a:aa_ • .:.;.'*I:;'*'fIit=;:

8a"el'••pøde eaetlar Juo" .lOZ'n~.ok. 1l1bøl. til_cle Ile"......
•~e:l'f4 .~ewlO8l8A laUøl't 1 ·U..DC'b0iea tor -7_1 "".11,'1.", an.ar.
141 Ol )2, -1'.1 e3erlav 0& aega, at la"o aed8B8æYAt. areal at;art.
Dr. '2 0l 141 tre•••

u$al." 'boøø1" ••• åle-4elu :i:'a.roelleme ar.,.. ,g,ol 40. ~t.1a ..
4 11'~1.be118PJlI4. y.an ~Ol" B;rle1kirke. .

he4n1ll&en 1'.IU" f.lpude olittaJlll
V.o....r den ~.... e.4. b)"grd.nc•• ..,.rket.A erealeme ltD 'be-

'laP- eller 'b.,laa't •• IIddlerU,c11g't eU«I::' ., , ltp_ ... ~
ikke JA artallU''Re raA 41"9."'. g1'U& eller W1U~. trU18to,..tON'b.1ilo-
.... t.l.~ Ol t.1.ll'a~8t.r0.1., ae~pA ej op.. tto. øt~ .aøa1..-
_.del', taH4i'.r. wca. .11 'beboels8 eller oplt"U"1q at...:reel.a'.r .1-
1~ 11~ ..de ak-ahedatorai7rreade ,enstaade.

'.ol' .fr.dniDa_ la'ftar Jea iDg_ ørau~.
leg er lndtol'.t ....i ned. at oyenetåemde 1'n4Jda181iDu4 iiJl&17S••

;pi. llSl1 o.eJ3llWfAlI. 83_40., 40B ude ud.cUt ~f# 1118-
ftllale"b.reitl .. " :t. heIlhold '11 t.oranøi4onte ft' fa,.,.... ,,ut, .

~ft .... 1'1Hø1..... 14*"4. Ol 1IIbel ... sp.........Jøø,r.~{,.....
",,,:":;U_ . ,

14e1l tft4n1nClIIIImlei fOl" S~.clØ"or ... ".14..... 1IG4 ....
.... l" torøneUea4. fNcln1naøt11bucl, 'beete.. _ 4'et •• , til a1la1
tb&17•• ' 88••• "11u' på e~uda"D 1A4tøn 1. 'I•• ' IIJHl,
N.It,bl.57, art.nr. '2 0l 14"'•• ,b.l G~erla'" .S , 1 ,.,1.
tiral'O({U 763 .2. Servi tutten el" oP17kk:eøae l '114•• ' .1111,• .at•••

"4 hlna,. til t'C1:ruaøt4e».du ae",1 n:tur.~Cle ...elle .. ,......,'.1-
•• ar enhver arll!udly1e •• til 'f'ediuit'M4. ti.ia\'MtC.. , ......
IR IJ&RI iJ;yb.l.du 12/4 1951 J Jac. 10mb ••:II:.
noliIliGSUV.llE~ paR Sf6)l.o1'aDOi8AldSJt!DSIUDI, 4e». 15. _1 i951.

A.I1J1br. toraancl. I J.Dek •• ...., •.
:taa.teJ"1i 1 eiapop-. tø ni ..... 111'. 95, L... .,. ., ._1"',n-
'er, 4. ~4.rIO".1951, ~gbQS u. 2'40. !ttlHh. torcU lMO: Ibra-"ok ikke eee at ~ ø~ur at art;nr.,a ~ "'.1~t'1.57•
..... .ru 1"" ...... u.", liUdto:t1le 0& 17.-' _melv.

C ..... mi Inclatecl. I K.B.Ha.,.. /Jo,....
I SOli liD I 1l1bal. 4e. 4a12.19516hr• i:oaibeelE ..

~iJ'Øfl2I »UaoIlIa ro&JætIUDS ar.,,_ .L1.Ul4to:tte ... :1"-1 Jael'ftclar... 1,.4.o.1951'-dasbGC ar. a.i8.
ltJat-flria1»ec t•• .,...l 1»4.I!.! n. '7. akalt I~... 514. .

~e.na 1 ." ". L1iIl4to,•• OB "'''1 u:l're .
(..... np) 1aIJt.. '. I LB.J!aD ••• I 1107 ·

'l,

Neturfredningsnævnet
for

SlIuderhorq cmtsrådskreds. I
I
1 ',
\

.... 1



•

•

•

,y nIstiIIe s 8tH.t8minis~erie ts l' depar tement! Københav~EG. NRi,-1~.:1.3
+ l afrids efter matrikLlIG-korte t. / fy .. b'"/

• ~••• t a e • t 1'1 , u 4 •
"_.1111:'''. :Jl;.;:n:a: 'it-~':llI~ ..... ':l.\.~... "'"1& '""'at:

:r \

........... 4e .. 44.Z'U.... I t JtH1. u.l1t7 .,..
.... ,,1' "d .~_I__ ll laU.rt s '*1Jac- I,U.~ :40,
.,..1 .~."~'f'es at 1a4... 4 øM1 ., al't.u.40 .

.,...1.' M aU•••• :ruo.l )o41M. Jt~ .., __ l,
af ar.al 88' az .... 1....... .,. ••
11·... 1 k1J'te. '

... 4D1........ .t.lae ..&.. oatua.
-,"alel.'lM .. ikktI "bIsat. lll1,ueI'Udla' dlU' .. 4" ........

.. .aumn-ead. 'lrødae, li&ll •• "'1' hell ... DU " 1øIIe ......

... .... elle.. lddIrrtap. vaut ... toZ'.. U.... teletO&o ec ..
..,.. •• Z' o.I.,døJA .".• ",.M' øtu:r., •• .s__tet .... s. .
..... 'il _.. la .u... o,2ta1'aJ't.u& at nidalao o1l~-'j_"•
...... 11... " ......... tut••

• 011' tntDt..- kmTer ~•• iDe- • .r.taiD!aI~, ,
Jti el' la......... , .&4. &1fm)JlothDde ~lqnlllN. ;''''J,r-

_ ... Ida Re_t ••"....... esu_ u.su' I'u Ide.
Kkl.kn ....... 1 laMlao14til lcu~a~ U' Iftdntq1; Ibu ..

h .. al84_tul atwUlå""t __ 1.. t ..
• lllI •• t. '.

~4•• :tit t r1tOq .~. ~ ..
..........., u bMa1qriUft4, '"'&~ ....... , ..
"'*I u..., ni ... pi ., ........ ~ l ~' ...
.,.1 ,ta4 l, ~ 50. Ø'.R. 40,KJ".1 .~ft1......... 8,d
Ul. 'lDPo." .. , al.hnt.,,,,, al" opJ'6kUlI4. 1 .-1deet multet _ ...

••4 ......,. til f.raa aenttutteJ". 'bpti.r ·dl ....
a.rW .. :r d ....... 1' an _nyt t11 ....a.r..d.. \lQbo&a .
•011Bal. Itul,' åD 12•••19'14 '........ ~............t,. .......-......4IIIa:e4a, l'.'"_ ..

.............. I :
JaU'" I ...-... ~••_tun ••ø. St_ a-tWtl ~

87Nl ............. 4.. 24..... 1951 - ..... u. IS".
I,J~ '-M1•• ""'1 W.l.U.,o, ..... I."41'41
_ ... ft........... IS. i1Ia4totte .. JI1N1 Mut'"
(",-Ih" ..). Gnci....... . I •••••••.."......

J

Naturfredningsnæ9llet

lor , ... am- 19!it.
Sr:nd,crborg amtsrådskreds. V~~.1 ~J

1'_. I 'J~
....
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Jenaen 6 Kleldatoy, A'S, K.benbnD

REG. NR. ~$..3
Justitsministeriets g~np~rt~a~ir::Iil sk~9~r!,'f,~s.s!,!,~breve,~~i~~~~J~l.:~dslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ej~nd?m). .
• ; ..~t;l\" ~ w Jo : \ • ~ ··.L ..... ~: ; '.,., l • .: ..... f·.~.· ...~~ .d ...(·;~l!"("I':f;'.U;,;,

• ,1.: {,<c... " •• I ,i,. ......

Mtr. nr.,.eJerlav,: 8ogn}~l~.....:.a~::·".';'-·J.'i!.li{·' .·t •.•,n.1Gl~ ·..Q'd:''IW nr.
(I København kvarter) iii;iWlfIN .,."..a (1I«IlIw.. ø, ""m .. .,koololat)

eller li de sønderjydske 181Id~-!... d.l. ..."",.,1ft.,:'.I.~ "f(~..i.. ., f~rt~"'.u.·.
'bil l' .• 'bi I t' a06~ øuers }dele) ,og·. Ing- , ••• _.... . bopæl:

b rt . I ..,... ti .._. Kredltorsogen, a . nr., ejer av, .........
sogn.

c ...... ~,,~..~••. '.I"l.A" \ril:\.! .. ·Uill.~.M:r;!~l:YJ!l'(I (k t')nme. erens navn Og Iiopæ on or :
~~ l - ... :. ,.,. ..aIs; •• , f.........

. ~-........~. .

Gade og hus nr.:
l (bvor ddaot fiaJes)

Stempel: kr.• 1:% ...~~~ I

'~ .('''}.' ..~'" .
øre.

• ~l.. .. • ~·,I.i .. \ •••

, •••• ' ••• \11''' •.1.....--..-.._----- --- ~" ., ••. , Jo: I: 'ft--; I_~.. " Ib'~ 1. ' ...... tl.!

~~ .. ~ ': -.' ., .• ' ., ~ 1.1. h4 ~..~

...... ~ ~~~ .. ~~.-~~" P:C~"~r
. a •• ~.r"w.. .

j'l~ .~~ .• it,.t. f.t •., \.-.8 :l.iittlj'.l ",~,.. ',..
W:rul y. It,••."'?f.' "j,wJWI5W~ ~ ••.• ,
,b" _r..M~f"" , ;.,1.,,,,1 '. \ "/~ f,'.,.i~..l;,....iir,~:l

i· . ~~1.~~, ~~,~. "l~e..ko ,.\'I~}:L.,L 1l..(",*tl1J,,(.t~~.;'1j,~
. .. ,,.. 1I!r.. Jn..,.'....".~IØd •• ~~~,. :,..

.".., a l ,.. t. QWl. \U ........... ~. .
,..., 1la. , ' I\~-r;\i.i,h - i1' ~';~"A~\,.h}_. d '. J\
Åftla1eat .. ,"- 1NtIJr_ •• U•• ' 11••

..- l lt .... It;ltdol>· ~_ ' ••.
•I~~" ~ ~ ,...,.-.~ ,t•.. ~~~l< .. ~' .' :', ..• '·.1 ett _.'..... • • ....
.. "Il l. ,t'll~_:, •• "", • .ue.1l ...
.... at• .., it. ,

.,. ,. "' til • .•, .--
le' '11Qla.. W. tf!1' .. 1.- ,. . . ,;

...,r _ .le•. ' '.. ..~'., " .'.
J•••• .-r , - f__~ø ... :••~

.~ ,. .','" .].'~ .j _.eia ~~:.f ••ia: ".' -.
l,. 1._.'l·,I. Jr ..,r*,~~~t'r~ oIl!&,~.I.-L" j- '-'.... "'GIlt .l. ,\... ' ~
...-..- -...-. "•• 4' •• ~ccaC"''''.,. ~ " ,,..•-ø:'

. . '. . t· "l<..... '. - .
•• ~"'II J_' , ~~ ..

....... r re ' 11,..•......... ·.-.-~'.~i;

... alal ,.. øs.. , 111 eJ ...,~ ... ':.:.., .... _
,. ......... 1- ·" ·"la. ,-~' .•: ,. iIj1Øi.,~~~lif..a~:.:~·,- .;; ". fI..~""" ...........
.... , 111.'l ........ ~ alrr . ,;"'., .

. , . ,'!:. ',....... , ~ _til' ......
.. ~Il ,. , __ •

...,.. al r aft ' ttl , ,...

•

D



-I
I

I

I
I '

.:no :r;!

.~

... tI .
; :<, .; ,i f 1. ,j ir ,.: " ;. q ~ !iI ",\ .,~

I.dr ..tf' l' "'qllO'_ ~ro'i"rlffiiric!ø wni; -'" 'Iiå4t\) r, •• S \

II1høl berre40l". "tø ,2.4."9.191S1 - da'"1 M.i",aii~llll'
et'"' :tf4t:fJl~jlo'AitiJ(j'.t;:t;il.l"P1J')jø!ltjt.;r,~

. '."~.' lO,,-,·"\. 'tjC!~.~~s:..:d~lri~U·'_'!~ e1tkttte4 tet 'ø~1-Cl"!,J~~'t\.~·;dU .t "'l."'Y'!.U; ;~'.", IJ.... ihl.'<:.i;;. l~ ')\:lt.O 11"" :n'nl'j'f ~lIl'i.nj
Iii .:'~.'..1.'''!I-:''',*~~:A'':(t''~'J..(".~·~__ tpt~d tw't~

toll=enn (ni ret~"f,h :ll'. 9S~ttM •• ""."'''''''(••"~~~ZlIJ. '. Ih·4l~b'G4. ~.1 ,1.<,{ ,o:"~ '~t~_;{c;~,J.I~'fIIl
~,\';!.{?~~.~rt,,\t::\i.l-\UC?U .• '~~;t;:l~a.;- ..l"U , C. Ir'" .... :~ ..,Ml '

•.jlJ'~:,·'·;-·.'::'1~'~nJ i'.~"j.~" ~!,;'~;;1>l,V.irJJd"h! liflll ~ ~~~;'*r"bii.~~ :~
. I.P4a~.t:laxG!1G.fl.~"" \i~ii::J':~t.~" {~~.
~:, U,', t·,'Natu1fredDiigtilUØvh.t"~'.t,r:.,~ "1'" (~1 :~r·~~~',(\·l·ii111~i'r,r:'·trft ..t~WA '
ti''''~l ';H$'lI'''::~?i :'~}'\~,I'A':'L'f'l'St ;'J(1fJIi If(i. '.' " ~ra~w.~~,~ ·~.hft,.~\'::'r

~,.i.·...,-'"',..:l'lfyo"l.~; 'h'dl 1' . .' '.1",i.\~i\lil'<~' Cl"" l,,,
"~j,~lO' (\·._;:~Jl,.t '~~""I~":(~j}/",åjlt .d:ilt' '~~j~ ~ ~io- :~ ~'/0J ~. (

~""4ln' '~':jI,.",a~';lU '.l.',:.l.In ·s~hi,*;J.~t ,"4'ØIa"~.f' rll~.t '.:.~.p.~ .~~
, . • • l.;;Ht,,'jH~«?J! ;,;,~;tt~?11..d..j.h,,~

- ;h·t·; ""dt\;~;'H ';"~ • !~.il,·,ti".:;i,.,'" - U'f '';",''1, -ih~"'l~qCf)i:h~~i..,:å'.ttt
.f~i';~~:f.:.,~S,(,~,):.~'JO '~';l:~~' ',tiof'\ Eili;ior\j"'~<t •. U.I J~d

, :i:$i;.i./IJ"·,h.:; ~ 'W~l,p(j, ~ ')oL ':I"r:~)1"l" ,~in:iM-" .,...
'.~.tIFt,f2 btØd!} ;L:i!H~"';-";"'~I: ;:;,h:t.~ni",~;~'1r,t~\~.~ ...,)~lit .f'4~~~*j ,~'t a.lI .". l

,."otti( "i1otl ;t1t~u A~·)q ~of.> .:t!~t'~(lt· e/f~"r.. a.bl .... ".(~
, :',,: Tilstilles : "atsmiriis'terie-ts' 'I d a.;..r,teme'ht Xøoenhav

J~%~\'"et~Ø·,,!1!l'l')q'·:'t .~\; '-l\t~, '-:0""" ,.J ••• l~ ' •.••• -. "',lo,: "'~' • '. u:
. ':.-;, +~l a:t'r~ds ·efter matr;l.}culSkQrta.t( .-" .,.-.: . '. '.. ,.~l.·,'r~'l: ~'1r:iT·t ,.1.'i.,·t··jtr*~Ur;l...1J' "'''",;,\,::'.1 .,~Q I'h";'llt~,j '~lI::j~ .~~ ..... ,

.j
!

,
"

-I • '4( , .'~ ,..~ • ..... ."'. .... 'tot' ~ - ,...... ': .. :;~> .',.' ,'~' ....
lJ~ "'~~~;'I~ Af(~llJd'~,~,iN.l'; 1i'ud~ø.Nt~'" .1,1.;' J~.1'~'j~-:, t••
'.,;·wl.'i.t" j'l s't.,,!)' .tl<'i,~,:,~lf.\i:,tl • };Ytt UJf;~r,1!i"! 1'4 ~.l;t (~f...Ii~.I1~ln,..,,: :i.~_:~~

k!t,<od~:Eir) t -n~'),;(ttl l'i~'i;itc.;.hti;.t.n ~j~ jtUJtnd;:i ~ •• ~it.t:;'; l~~" Hb
' .• ,(f:iji;~7ilt" ,t:'i:{~~ii'~.i~~l(~:,I)" ( , •"hl~',~~~'~'"1\::'; oK .!\.:~ttl 'Ol ,/ ~;nt!ly.~ ..-i'.,.'

,.l,( }t.~~.~.~i;if .t,.t>t_l
,

.:;,,11.. 1~ . .f.qt'i'triI' $~rtti'l. ~. :.,,;rtRflf·~lr"··'$.·,f~.~
"·t~it-li'1.;,'øJ tf) ~"~~~fl' '~i~"""Uit"~r;:itt#'\:,.if~:'l+~:ø"t t.t~:·tf'__ ·"'"
•Jit'f".~ii,"il;"'''f.~.'"~~,~~~$t" Ut '1r,.\,lVt~1\\I~' .t~·t,"i6;'~iff.,:·,.t·i~'19~ ,

1l!:lr.il!if~6U
111;!' IhIO)Cl

'l

....,,,',(
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BestIllIngs-
formular-x

Til Statsministeriets l'depurtement, København (1_:" .. )~
Akt: Slab nr. '..... - 'I

22/50. + l afrids ef ter rna_triklll Rkortet(ødhldes o/dommerkontoret) tI/
Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter. '77_(:~

J:~.rlav. JlC:~ .lDmel4.zo.REG. N R. /~..J3 j A

b1&4l. II" I, 64 rUUIIG::I1ft lOK 800liBOIG
ari.ar. 54 .......8 "ncl1T'D'IlIY\S
.0pl 11D8l 08 . &-... 411iJ__ .
b1Jl4 V 'bla4 118.ari.nr. 201 ~8i4. ••

Fr.

l r e 4. Il 1 Jl & • .. 'l l li u cl.... ..
Uderte_ed." 11'bel .OIU au.1peelarU- J" 11b,,1 IIOpa k1rke-

.e-m.gh.cle Yepe t11by4er herYecleoa e~.Z'd .~ea40111MJS 11ldtari i
iill&boien for dybel bind II bla4 ',,'art.ar. 54 0l biDd V blad 118,
a ri.Ar. 207. liybel e~.rlaT Ol .OP •• t 1&4••• 4eDD.Wf1l. areal at
ari.nr. 54 08 ari.nr. 207 frede.

Arealet be.kr1yea alle d•••
.lt art.,nr. 54. paroe1.aumiren.47.167/59.190/46 •. 201/45•

'28/48. '29/4' os "0/49,";Ue at koribla4 lY :a7bel. "11&8eue
nord Ilordve.t 08 1l0N"." :tor :l1bel kirke.

Ari.nr. 201 frede. i dei hele. Art1kelDu..oiet har parcel-
numaeret '42/45. kortblad 4 BlbØl, Ol er 1181.. UDebOsen At ar.-
.1 10'4 .2., ", J_

J're~åae~ ~ t~1cea4e 0IIt ... ~ ...,' _ , . ~. ,'" ~
Arealerne al 1kb ......7&88. eller ..... laDt... .-tUe..uUa'

.ll.~ v~4!~Dd •• , :u... ~ del." h,~le;r ~~e," vef&1erae d pav ••
&l"U eller .. br1I1&e.tr~~onu,.1;t.n.Uon ........ l.toa- •• ,t~ __
ira.!Jl&8'er oå -11peJlde ~ .erpt .foJutt.- '.-n'; .... ii-at.'.r.
48b04er. vo&Q tllb.boel.e eller, tore'Mea '1"~1JI& at re4aka-, ~. ..
bel."eU.r lipeAde aunhe4.toret,Jrrewle .... tu4.. . ,. .
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



-NatUrlredningSnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds

Dommerkontoret I Tønder
Nørregade 31 - 6270 Tønder - Telf 04 - 72 22 05

REG. NR. /o~ 'v- C.-1ft, ~3

År 1983 den 7. juni foretog retsassessor Iversen følgende sag på
Dommerkontoret i Tønder.
J.nr. 58/83

ta~r. j.nr. 238/81
Udstykning af matr. nr. 70 og
290 Nybøl, Sundeved Kommune
Dispensation fra fredningstilbud
af l. september 1947, jfr. Over-
fredningsnævnetskendelse af 24.
november 1951.

,"'-

•
Der fremlagde s skrivelse af 30. marts 1983 med bilag fra Sundeved

Kommune og med påtegning af 27. maj 1983 fra Sønderjyllands Amtsråd
(j.nr. 8-70-52-1-533-1/81).

Af sagens oplysninger frerng~r bl.a.,
at fredningsnævnet den 30. november 1981 har medd~lt dispensation fra oven-

nævnte kirkeomgivelsesfredning til udstykning af ovennævnte ejendomme
":1: hvorfra der frastykkes ialt ca. 1805 kvm til brug som kirkegård,

at nævnte udstykning ikke er blevet gennemført, idet forskellige forhold
har gjort, at der ønskes en anden udstykning, jfr. illustrationsplan
omfattende ny kirkegård, eksisterende + ny parkeringsplads samt ny lege-
plads, og

at fredningsafdelingen efter besigtigelse indstiller, at der meddeles til-
ladelse til den nu ønskede udstykning.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til den nu ansøgte udstyk-
ning i overensstemmelse med fremsendte '111ustrationsp1an
meddelt dispensation er bortfaldet.

og tidligere

o . IverseYt.relsen kBn inden ~ uger fra dens lDodtlQelse indkleges lor
Overlredningsnævnet. Ameliegede 13. 1256 Klbenhe,n K. al en.

S uppl s.geren og forskellige mrndigheder. hrst nlr det efter klege- /h
• fristens udl.b er konstateret. at efgrrelsen Ikke er Indbragt for C

OYerfredningsnævnet. ken dispensationen udnrttes.



Vaturfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskf&ds

Dommerkontoret I Tønder
eNørregade 21-8270 Tønder- Telf. 04-722206

REG. NR. 117 j::s

1 9 JULI i~~5 Til frednlngsre9isteref
til orientering

..Ro/r- -åS"
~

Ar 1985 den 17. juli foretog formanden, Dommer S.A. Koustrup
følgende sag på dommerkontoret i Tønder.

e, J. nr. 81/85 Ansøgning om tilladelse til at bibeholde

en garage på metro nr. 292 Nybøl, Sunde-
ved kommune.

§ 34 - kirke fredning -
Der fremlægges skrivelse af 6. juni 1985 med bilag fra Amtsrådet

- j. nr. 8-70-52-1-533-7/85, samt med påtegning af 15. juli 1985
fra Haderslev Stiftøvrighed.

Det fremgår af sagen, at den pågældende garage er beliggende nord fa

Nybøl kirke og nord for skolen - inden for fredningen af Nybøl kirkes

omgivelser samt at garagen er på ca. 19 m2, at den skulle være opført

for ca. 10-15 år siden og at der ikke er meddelt tilladelse til op-
førelsen.

Ved en besigtigelse er det konstateret, at garagen ligger i

et hjørne af ejendommen, der er bebygget med et fritliggende parcelhus,

tæt op ad et skur ved den tilgrænsende skole. Mellem ejendommen og kirken

har fredningsnævnet den 14. juni 1974 tilladt opførelsen af en træpa-
vilion til skolen.

Menignedsrådet i Nybøl og Kirkeministeriets konsulent i sager

vedrørende kirkegårde har anbefalet en tilladelse.
Nævnet meddeler herved den tilladelse.

Atprtlsen bn Inden 4 uger '" dens IIlDdlagftJsp indklagIlS før
OYerfNdninpnavllØl, Amalteelllle 13, '~5fl Klllenh.avn K. al an-

al'pren Dl lDrslelli.e mynølghed~r. FII1l når dtil eller klage-
~1llI udlllb er Ilonslalel'lll, a, al~n ikke er indbragt lor

Overtndnlnpnllvnet, liIn dlSjJell.:llltlllnen udnynes.
S.A. ustrup.

f rmand. .
Mii jOm ·r.ic:.ierlf-~;
J. n:. F. . \'-\1. :-S B iL



REG. N R. o /~ 3 "3
Naturfrodnir.r:snæ'lr.Of (or Sønderjylland:;

amts ;'ydllge fredntngskredstit Dommerkenlorel I Tønder
Norregado 31 ·6270 Tønder' Telf 04 - 72~? 05_

V,CJO(!:>0E;':
l:.i,((}V·· og !Jaturstyrel!:lG_~

, 1:.1 • 'rJ ·1:"'::",
( ... • t"',. • 'ol o .. I' ~ ~.

Den 20. april 1989 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

I J.nr. 89/89
e

Ansøgning fra Helge Thomsen, Nybøl, om
tilladelse til at opføre en havestue på
matr.nr. 292 Nybøl, Sundeved kommune.

§ 34 - Nybøl kirke.ee
I Der fremlagdes skrivelse af 14. april

amtsrådet, j.nr. 8-70-52-1-533-10-85.
1989 med bilag fra

Det ansøgte ligge nord for Nybøl kirke indenfor fredningen af
Nybøl kirkes omgivelser.

Det fremgår af sagen, at havestuen er på 22 m2 med facader i glas
og brædder og 450 sadeltag med glas og grå bølgeeternit.

Mellem kirken og ejendommen,
årllammelt parcelhus, ligger

Haderslev Stift og amtsrådet
I anigte.

Nævnet meddeler herved tilladelse til opførelse af den ansøgte

der er en grund med have og et ca. 30
en vej og en træpavillon til skolen.

har ikke indvendinger imod det

havestue.

I medfør af naturfredningslovens § 4a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden dato.

/ha



FREDNINGSNÆVNET FOR Sønderjyllands amt,
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf.nr. 74 72 22 05

Den 16. december 1993 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 86/93

• Ansøgning fra Roland Knudsen og Bente
Petersen, Nybøl, om tilladelse til at
bibeholde en allerede etableret over-
dækket terrasse på ejendommen, matr. nr.
293 Nybøl, Sundved kommune.
§ 50-kirkefredning

Der fremlagdes skrivelse af 13. december 1993 med bilag fra
Sønderjyllands amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-8-533-1-93.

Det er oplyst, at terrassen er på ca. 24 m2, og at de kirkelige
myndigheder har meddelt, at man ikke har noget at indvende mod,
at byggeriet godkendes, idet det ikke kan ses fra kirken eller

• kirkegården.

Sønderjyllands amt har ligeledes anbefalet en dispensation.

Nævnets afgørelse:

Da det pågældende byggeri ikke kan ses fra kirken og kirkegården,
og således ikke strider mod fredningsbestemmelserne, meddeler
nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse
til det ansøgte.

Nævnet skal påtale, at terrassen er opført, uden at der forud er

) '1\\\ b- O (,U I

b~
/



søgt

S.A.Ko st~u~

hos frednings~yndighederne.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
.. Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder,

der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens
dokumenter.



REG. NR. (~~ 100
~ FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05. v

Den 30. maj 1994 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 24/94 Ansøgning fra Helge Thomsen, Nybøl om
tilladelse til at opføre en carport på
matr.nr. 292 Nybøl, Ladegårdsvej l,
Sundeved kommune.

§ 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 26. maj·1994 med bilag fra Sønder-
jyllands amtskommune, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-8533-1-94.

Det fremgår af sagen, at der søges om tilladelse til at opføre en
carport på 17 m2 ved parcelhuset på matr.nr. 292 Nybøl,
beliggende på Ladegårdsvej 1. Der bliver tale om en let
konstruktion med gitterspær og grå eternit tagdækning.

Ejendommen liger indenfor fredningen af
Stiftoverøvrigheden har ikke indvendiger
ligesom Sønderjyllands amt har anbefalet, at

Nybøl Kirke, og
imod det ansøgte,

tilladelse meddeles.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte. kommer til at ligge i forbindelse med en
eksisterende ejendom, og da de kirkelige myndigheder ikke har
modsat sig byggeriet, meddeler nævnet herved i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 66 bortfalder tilladelsen,

}:ll// [- 00 O I
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såfremt den ikke er udnyttet inden~~a

S.A. oustr~pu

dato.

/ha o

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 udnyt-..

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telf. 7472 22 05.

Modtaleti
Skov- og Naturstyrelsen

24 JUNI 1997

REG. NR. 1~3~ .00,

Den 23. juni 1997 behandlede formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 28/97 Ansøgning fra Roland Knudsen, Nybøl om

tilladelse til at opføre en 21 m2 stor

tilbygning til et bestående helårshus på

matr.nr. 293 Nybøl i Sundeved kommune .• § 50 Kirkefredning

Der fremlagdes skrivelse af 17.d.m. med bilag fra Sønderjyl-
lands amt, j.nr. 8-70-21-1-533-6-97.

Matr.nr. 293 Nybøl ligger indenfor kirkel"'lmgivelsesfrl?d.ning
orn}~ring Nybøl kirke. Menighedsrådet er sammen med
fredningsnævnet påtaleberettiget.

Haderslev stift og menighedsrådet har oplyst, at man ikke vil
modsætte sig den påtænkte tilbygning, og menighedsrådet har
tilføjet, at byggeriet ikke kan ses fra kirken.

sønderjyllands amt har anbefalet det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, meddeler
nævnet hermed i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til det ansøgte.

§ 66 bortfalder tilla-
3 år fra dato.



- 2 -

It Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
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, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter .

•



Modtaget i
Skov- og N~turstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT 1 8 JAN. 1999
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 744241 23

Den 14. januar 1999 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 87/1998:

Ansøgning fra Helge Thomsen om tilladelse til opførelse af
en tilbygning på ejendommen matr.nr. 292 Nybøl, Sundeved
kommune .

• - § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 21. december 1998 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-8-533-1-94.

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

• Det fremgår af sagen, at der ansøges om tilladelse til at
opføre en 43,9 m2 stor tilbygning til et bestående helårshus
på matr.nr. 292 Nybøl.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning af Nybøl
kirkes omgivelser , tinglyst den 4. september 1952. Efter
fredningen må arealerne ikke bebygges eller beplantes
midlertidigt eller vedvarende.

Det bemærkes, at Haderslev Stift intet har haft at indvende
mod den ønskede tilbygning, og Nybøl Menighedsråd, der har
påtaleret efter deklarationen, har heller ikke haft
indvendinger mod byggeriet og har i en skrivelse af 27.
november 1998 anført, at det ikke kan ses fra kirken .

. ':;! :'riet
." 0- o)I,Yl'elsen

,-\1\\\ t-oou \
c:LS
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Sønderjyllands Amt har meddelt, at det kan anbefale en
dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger kan det ansøgte ikke
antages at være i strid med fredningens formål, hvorfor
Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
meddeler dispensation til opførelse af en 43,9 m2 stor
tilbygning til det bestående helårshus.

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

Claus~

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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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
Kirkeministeriet 
Sendt pr. mail:  
km@km.dk  
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail:  
esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
11. juli 2017 
FN SJS 38 og 39/2017 

  
J.nr.: FN SJS 38 og 39/2017: Ansøgning om dispensation til ombygning af eksisterende kapel 
og opførelse af nyt kapel til Nybøl Kirke, matr.nr. 53 Nybøl, Sottrupvej 1, 6400 Sønderborg. 
 
Fredningsnævnet har den 8. juni 2017 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune på vegne 
arkitektfirmaet Byck ApS på vegne Nybøl Menighedsråd om dispensation til ombygning af det ek-
sisterende kapel og opførelse af nyt kapel til Nybøl Kirke, matr.nr. 53 Nybøl, Sottrupvej 1, 6400 
Sønderborg. 
 
Ansøgningen vedrører et areal, der er omfattet af en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - der 
blev tinglyst den 22. august 1953 på arealerne nord for Nybøl Kirke for at sikre indsigten til og ud-
sigten fra kirken.  
 
Det er derfor bestemt i fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplan-
tes midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke må opbevares redskaber eller lignende 
skønhedsforstyrrende genstande på de fredede arealer, så indsigten til kirken ødelægges, midlerti-
digt eller vedvarende, 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 kir-

keministeriet, dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplace-
ring 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 kirke-
gården…” 

 
Fredningsnævnet skal derfor afgive en erklæring til brug for Kirkeministeriets behandling af sagen. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. juni 2017, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 

 
Sagens baggrund 

mailto:km@km.dk
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Det eksisterende kapel ligger umiddelbart nordøst for Nybøl Kirke ud til parkeringspladsen. Dette 
ønskes på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet om bedre velfærdsfaciliteter for personalet om-
bygget og indrettet med kontor- og velfærdsfaciliteter. Redskabshuset ligger i den sydlige ende af 
kirkens parkeringsplads. Her bliver det nuværende bad og toilet slået sammen med entreen, og der 
indrettes et offentligt handicapvenligt toilet. Det fremgår af ansøgningen:  
 
 ”… 
 Tagkonstruktionen forbliver uændret – dog efterisoleres. 
 Nogle døre og vindueshuller skal etableres hhv. lukkes.  
 Bygningen forsynes med varmepumpe – luft til vand…”  
  
Ifølge ansøgningen ønskes det nye kapel opført i kirkegårdsudvidelsens vestlige del, nord for klok-
ketårnet. Det fremgår af ansøgningen:  
 
 ”… 

Kapellet er en simpel lille bygning der opføres med vægge i vandskuret teglsten udvendigt og indven-
digt som hvidkalkes og tegltag i røde vingetegl.  
På vestgavlen er der placeret 2 høje smalle vinduer. Vinduesarealet er holdt lille for at undgå varmeind-
fald.  
Adgangsvejen sker via den eksisterende sti, der fører igennem det gamle dige til kirkegårdens nordlige 
del. Gennemgangen igennem diget er 2 meter bred og forbliver uændret. Der udføres en kørerfast be-
lægning med slotsgrus eller stenmel fra diget og til kapelindgang. Direkte foran døren udføres granitfli-
ser.  
Området foran kapellet indgår i en helhedsplan, der er under udarbejdelse for hele kirkegården. Byg-
ningen forsynes med strøm, men ikke med afløb udover tagnedløb.  
Der installeres ikke køleanlæg ej heller opvarmning.  
 
Ønsket om et nyt kapel grunder i behovet for bedre mandskabsfaciliteter. Det eksisterende kapel indret-
tes derfor med kontor og velfærdsfaciliteter.” 

 
Den kongelige Bygningsinspektør har den 20. oktober 2016 udtalt:  
 
 ”… 

I det foreliggende projekt er kapellet placeret som anbefalet ved konsulentrunden, og dette kan anbefa-
les.  

 
Bygningen er efter forslaget en enkelt udformet, traditionel bygning uden opvarmning eller køling.  

 
 Forslaget kan anbefales med følgende bemærkninger: 
 

Det må anbefales, at bygningen kalkes, såvel udvendigt som indvendigt, i stedet for den beskrevne ma-
ling. 
Bygningens sokkel er vist tilbageliggende for murplanet. Sokkelen bør i stedet stå lidt foran murplanet, 
evt. med en affaset overkant.  

 Gesimsen må gerne være med to gange små udkragninger, for at opnå en markering.  
De smalle høje vinduer må gerne sidde langt ud mod facadeplanet, og det vil være smukt, hvis lysnin-
gerne gøres skrå indvendigt.”  

 
Kirkegårdskonsulent Preben Skaarup har den 8. november 2016 udtalt: 
 

”Til udtalelse er modtaget forslag udarbejdet af rådgivningsfirmaet Byck Aps. til ombygning af 
de nuværende graverfaciliteter og kapel ved Nybøl kirke. 

 
Det udarbejde projekt virker enkelt og ligetil og kan anbefales til godkendelse med en enkelt 
bemærkning til overvejelse. 
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Den gælder det højtsiddende smalle vindue ind til frokoststuen, som måske kunne nyde godt af 
en mulighed for lidt udsigt, selv om det kun er ud til forpladsen. 
… 
Det lille kapel har været drøftet ved et par møder i Nybøl og er placeret, som anbefalet af konsu-
lenterne, i det sydvestlige hjørne af den nye kirkegård.  
 
Der er tale om en lille og meget simpelt udformet bygning i hvidt murværk og rødt tegltag.  
 
Jeg er enig med kgl. Bygningsinspektørs anbefalinger om at forfine detaljerne ved sokkel, ge-
sims og vinduer, da bygningen ellers kan komme til at virke lidt for simpel til sin funktion.  
 
Det samme gælder anbefalingen af, at kapellet kalkes på samme måde, som kirken bliver det.  
 
Hertil vil jeg føje, at den beskrevne flisebelægning foran kapellets indgang bør undgås, da jeg 
går ud fra at der er tale om betonfliser.  
 
Hvis der ikke er råd til en lille granitbelægning, vil jeg anbefale, at belægningen udføres i slots-
grus, som vil klæde bygningen bedre.”  
 

Nationalmuseet har den 16. november 2016 udtalt: 
 

”Der er til udtalelse fremsendt forslag til nye graverfaciliteter på kirkegården, udarbejdet af råd-
givningsfirmaet Byck. Som udgangspunkt var det fra menighedsrådets side ønsket, at udvide den 
eksisterende graverbygning øst for kirken, jf. forslag dateret 30.3.2015. Overfor dette forslag 
stillede Nationalmuseet sig imidlertid skeptisk, da den forlængede graverbygning var i modstrid 
med omgivelsesfredningerne. På denne baggrund valgte museet i skrivelse dateret 17.9.2015 ik-
ke at anbefale det beskrevne forslag. 
 
I to forslag, dateret 14.6.2016 og 12.9.2016, har museet modtaget et nyt revideret projekt fra 
Byck, der frem for at udvide den eksisterende graverbygning, foreslår, at det nærliggende kapel 
ligeledes indrettes med graverfaciliteter, og et nyt kapel opføres ud for kirkens nordvestre hjør-
ne. Nybygningen ønskes derved rejst i den nyere kirkegårdsudvidelse sydøstre hjørne, nær det 
ældre stendige, der placeringsmæssigt kan repræsenterer den middelalderlige kirkegårds nordre 
afgrænsning. 

 
Nationalmuseet tilslutter sig den overordnede løsning, hvorunder det eksisterende kapel 
inddrages til graveraktiviteter og et nyt kapel opføres andet steds på kirkens område. Dog stiller 
museet sig skeptisk overfor den valgte placering af det nyopførte kapel. Dette skal ses i lyset af, 
at selv en mindre bygning her vil forstyrre en vigtig og afgørende indsynslinje til den specielle 
kirkebygning, der absolut bedst iagttages fra nord. Således er det netop fra den nyere kirkegård-
udvidelse, at der bedst opnås indtryk af den tårnløse kirkebygnings samspil med den egnstypiske 
tømrede klokkestabel, der som en af de få i landet, henføres til middelalderen. Fra den nordre 
kirkegårdsudvidelses vestre del opnås desuden bedste indtryk af kirkens helt unikke krumme 
vestgavl, som i dag er enestående i Danmark. Muligvis skal dette specielle afsnit opfattes som en 
vestapsis, som fra Danmark i øvrigt kun kendes fra Asmild Kirke ved Viborg og forgængeren til 
Aalborg Skt. Budolfi; ved begge disse kirker er den iøjnefaldende arkitektur imidlertid gået tabt. 
 
På denne baggrund kan Nationalmuseet ikke anbefale den foreslåede placering af det planlagte 
kapel, og opfordre til, at der udpeges en alternativ placering. En mulighed kunne være, at rejse 
kapellet på den nordre kirkegårdsudvidelses østligste del, nær det eksisterende kapel. National-
museet opfordrer til, at der udarbejdes et nyt forslag, der tager hensyn til de her præsenterede be-
tragtninger. Herunder kan det endvidere overvejes, om opførelsen af et nyt kapel, der opfylder 
nutidens krav om nedkøling, overhovedet er nødvendig. 
 
I tilknytning til opførelsen af en ny kapelbygning på kirkens område skal Nationalmuseets kir-
kearkæologer i øvrigt kontaktes, for at aftale, om museet skal inddrages…” 
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Haderslev Stift har den 22. november 2016 udtalt: 
 

” Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om ombygning af kapelbygning til 
graverbygning ved Nybøl kirke og skal hermed meddele følgende afgørelse: 
 
Stiftsøvrigheden godkender det af Byck ApS udarbejdede projekt af den 14. juni 2016 med til-
hørende tegninger vedrørende ombygning af kapelbygning til graverbygning ved Nybøl kirke. 
 
Det er en betingelse for godkendelsen, at 
 
- arbejderne udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt 
- arbejderne projekteres og ledes af en arkitekt med grundigt kendskab til kirkebyg- 
  ninger 
- der ikke er brug for kønsopdelt omklædning og bad 
 
Stiftsøvrigheden henstiller, at det højtsiddende smalle vindue ind til frokoststuen genovervejes. 
 
Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at der ikke er givet tilladelse til opførelse af nyt kapel. Der 
skal fremsendes projekt herom via provstiudvalget til Stiftsøvrighedens godkendelse. 
 
Stiftsøvrigheden henviser til udtalelse fra Nationalmuseet af 16. november 2016 og anbefaler, at 
placeringen af det nye kapel genovervejes.” 

 
Kirkegårdskonsulent Preben Skaarup har den 30. november 2016 udtalt: 
 

”Der er fremsendt reviderede tegninger til ombygning af det eksisterende kapel ved Nybøl kirke 

til mandskabsbygning. 
 
Der er kun tale om ganske beskedne ændringer i forhold til det tidligere fremsendte projekt. 
 
Jeg kan derfor stadig anbefale projektet til godkendelse med henvisning til min tidligere udtalel-
se. Dog med et enkelt forbehold, som gælder placeringen af et køleaggregat udvendigt på nord-
facaden, som jeg desværre ikke tidligere har været tilstrækkelig opmærksom på. 
 
Køleren står uheldigt i en ganglinje og vil desuden kunne udgøre en støjgene i forhold til 
urnegravsområdet på den anden side af bøgehækken. 
 
Vil det være muligt at indbygge køleren i bygningen, frem for at placere den i stiforbindelsen 
ind til den nye kirkegård fra parkeringspladsen?” 

 
Nationalmuseet har den 14. december 2016 udtalt: 
 

”Der er til udtalelse fremsendt supplerende tegninger til nye graverfaciliteter på kirkegården. I 
forhold til det tidligere fremsendte forslag, er der tale om beskedne ændringer, hvortil National-
museet ikke har kommentarer. Hvad angår den foreslåede placering af det planlagte kapel vest-
ligst på kirkegården, kan Nationalmuseet fortsat ikke tilslutte sig, men deltager gerne i et møde 
på stedet, med henblik på at finde en løsning.” 

 
Haderslev Stift har endvidere i en udtalelse af 21. december 2016 anført: 
 

”Stiftet har forelagt det ændrede projekt af 12. september 2016 for kgl. bygningsinspektør Røn-

now Arkitekter A/S, Nationalmuseet og kirkegårdskonsulent Preben Skaarup, og kopi af de ind-
hentede udtalelser vedhæftes. 
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Stiftsøvrigheden kan tilslutte sig konsulenternes bemærkninger og godkender herved ændringer-
ne i projektet fremsendt den 28. november 2016 af provstiudvalget.  
 
Stiftsøvrigheden skal i øvrigt henvise til kirkegårdskonsulent Preben Skaarups bemærkninger 
vedrørende placering af køleaggregatet.” 

 
Den Kongelige Bygningsinspektør har anbefalet såvel det oprindelige som det ændrede projekt til 
ombygning af eksisterende kapel. 
 
Haderslev Stift har den 13. januar 2017 om opførelse af nyt kapel udtalt:  
 
 ”… 

Stiftsøvrigheden godkender det af firmaet Byck ApS udarbejdede reviderede projekt af den 12. septem-
ber 2016 med tilhørende tegninger vedrørende opførelse af nyt kapel på Nybøl kirkegårds vestlige del.  

 
 Det er en betingelse for godkendelsen, at 
 

• Arbejderne udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt 
• Arbejderne projekteres og ledes af en arkitekt med grundigt kendskab til kirkebygninger 
• Nationalmuseets kirkearkæologer kontaktes forud for byggeriets påbegyndelse  
 
Stiftsøvrigheden henstiller, at bygningen kalkes såvel indvendigt som udvendigt, at soklen står lidt for-
an murplanet, eventuelt med en affaset overkant, at gesimsen er med to små udkragninger for at opnå 
en markering, at de smalle høje vinduer sidder langt ud mod facadeplanet, at belægningen foran kapel-
lets indgang udføres i granit eller slotsgrus, og det vil være smukt, hvis lysningerne gøres skrå indven-
digt…” 

 
Fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. juni 2017, hvor nævnet tillige har 
foretaget i besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Ole Stisen. Endvidere deltog Line Stephan-
sen på vegne Sønderborg Kommune, kontorchef Lars Christian Kjærgaard på vegne Haderslev Stift, 
Finn Lindhart på vegne Danmarks Naturfredningsforening, kirkeværge Horst Jacobs, menigheds-
rådsformand Ruth Hansen, graver Rikke Sørensen, Morten Hørlyck på vegne Byck ApS og overin-
spektør Carsten Porskrog Rasmussen på vegne Museum Sønderjylland.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Morten Hørlyck redegjorde for ønskerne om ombygningen af det eksisterende kapel i overens-
stemmelse med ansøgningsmaterialet. Af ydre ændringer er der tale om isætning af 2 vinduer og en 
dør mod kirken. Porten ud mod parkeringspladsen vil blive sløjfet og der vil i stedet blive isat et 
vindue. I den modsatte gavl vil der blive isat 2 vinduer. Taget eller muren bliver i øvrigt ikke æn-
dret. 
 
Ingen af de mødte havde bemærkninger eller indvendinger mod det ansøgte for så vidt angår ansøg-
ningen om de ydre ændringer af det eksisterende kapel. 
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Morten Hørlyck anviste den ønskede placering af det nye kapel på kirkegården. Han oplyste, at det 
for kirken er vigtigt, at der opføres et kapel. Det har været et ønske, at det skal være en lille køn 
bygning. Placeringen er valgt på baggrund af konsulentbesøget. Det nye kapel bliver lidt mindre 
end det eksisterende kapel. Taghældningen på det nye kapel har været drøftet en del. Man ønsker en 
stejlere taghældning end på det eksisterende kapel.  
 
Ingen af de mødte havde bemærkninger eller indvendinger mod det ansøgte for så vidt angår ud-
formningen af det nye kapel. 
 
Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fandt, at der som udgangspunkt – på grund af kapellets 
størrelse – vil være tale om en lille synspåvirkning af indsigten til og udsynet fra kirken. Han undrer 
sig alligevel over den valgte placering, da det er forholdsvis tæt på kirkediget. Hvis man betragter 
kirken og klokketårnet fra kirkegårdsstien, vil den ønskede placering ødelægge den visuelle ople-
velse af kirken, klokketårnet og det fine træ, der står for enden af klokketårnet.  
 
Han oplyste, at den placering som Nationalmuseet har anvist vil være bedre. 
 
Finn Lindhart oplyste, at han kunne tilslutte sig Carsten Porskrog Rasmussens bemærkninger, og at 
kapellet, hvis det skal opføres det ønskede sted, bør flyttes længere væk fra diget.  
 
Line Stephansen oplyste, at Sønderborg Kommune kan tilslutte sig bemærkningerne fra Museum 
Sønderjylland og Danmarks Naturfredningsforening.  
 
Kontorchef Lars Christian Kjærgaard oplyste, at den placering, som Nationalmuseet har foreslået, 
er blevet afvist i forbindelse med konsulentbesøget. Det skyldtes muligvis et ønske fra kirkens side 
om placering af en materialeplads det pågældende sted. Hvis det nye kapel skal placeres i overens-
stemmelse med Nationalmuseets anvisninger, skal sagen på ny i høring i stiftet. 
 
Fredningsnævnets udtalelse: 
 
Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Nybøl Kirke administre-
res 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 
inddragning under kirkegården. 
 
I betragtning af baggrunden for forbeholdet er det Fredningsnævnets opfattelse, at sagen skal be-
handles på samme måde som ansøgninger om tilladelse til at opføre bygninger på de fredede area-
ler. 
 
Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Nybøl Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Efter besigtigelsen og en vurdering af sagens oplysninger kan Fredningsnævnet anbefale, at Kirke-
ministeriet meddeler tilladelse til det ansøgte for så vidt angår ombygningen af det eksisterende 
kapel og udformningen af det nye kapel. 
 
Fredningsnævnet vil anbefale, at der ikke gives tilladelse til den ønskede placering af det nye kapel.  
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Fredningsnævnet vurderer, at en placering af kapellet det ønskede sted vil ødelægge indtrykket af 
og udsigten til den tårnløse kirkebygnings samspil med det meget fine og specielle klokketårn, såle-
des, som Nationalmuseet og Museum Sønderjylland har påpeget. Fra den nordre kirkegårdsudvidel-
ses vestre del opnås desuden bedste indtryk af kirkens helt unikke krumme vestgavl, som i dag er 
enestående i Danmark. 
 
Fredningsnævnet finder, at det burde være muligt at finde en anden og bedre placering af det nye 
kapel. Det kunne være på den nordre kirkegårdsudvidelses østligste del nær det eksisterende kapel, 
hvor en materialeplads efter det oplyste ved besigtigelsen påtænkes indrettet. En anden mulighed 
kunne være en udvidelse af en af de eksisterende bygninger på området. 
 

 

 
   
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, list@sonderborg.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet Sønderborg, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk 
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Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220  København K 
 

Sendt pr. mail:  km@km.dk  

 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail:  
esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
26. september 2017 
FN SJS 18/2017 

  
J.nr.: FN SJS 18/2017: Ansøgning om opførelse af Nybøl Børneunivers og legeplads indenfor 
Exner-fredningen af Nybøl Kirke, matr.nr. 53 og 290 Nybøl Ejerlav, Sønderborg. 
 
Fredningsnævnet har den 1. marts 2017 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune om di-
spensation til etablering af Nybøl Børneunivers samt legeplads indenfor Exner-fredningen af Nybøl 
Kirke, matr.nr. 53 og 290 Nybøl Ejerlav, Sønderborg. 
 
Ifølge ansøgningen ønskes børneuniverset opført som en sydlig tilbygning til den eksisterende sko-
le, og kommer således til at ligge med omtrent samme placering som den forhenværende gymna-
stiksal, der nu er nedrevet. Sønderborg Kommune ønsker at opføre en ny tilbygning på i alt 638 m2 i 
sydlig forlængelse af den eksisterende skolebygning fra 1981. Samtidig etableres på arealet syd for 
børneuniverset en legeplads, til brug for henholdsvis børnehave og vuggestue, som kommer til at 
grænse op til den nordlige del af kirkegården. Matr.nr. 200 er ikke omfattet af Exner-fredningen. 
Endelig indebærer projektet, at den eksisterende DONG-station skal flyttes fra sin nuværende place-
ring i det nordøstlige hjørne af matr.nr. 209 til det nordøstlige hjørne af matr.nr. 53, der ligeledes 
ligger indenfor fredningen.  
 
Ansøgningen vedrører arealer, der er omfattet af en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - der 
blev tinglyst den 22. august 1953 på arealerne nord for Nybøl Kirke for at sikre indsigten til og ud-
sigten fra kirken.  
 
Det er derfor bestemt i fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplan-
tes midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke må opbevares redskaber eller lignende 
skønhedsforstyrrende genstande på de fredede arealer, så indsigten til kirken ødelægges, midlerti-
digt eller vedvarende, 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 evt. fremtidig 
inddragning under kirkegården…” 

mailto:km@km.dk
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Fredningsnævnet skal derfor afgive en erklæring til brug for Kirkeministeriets behandling af sagen. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 31. marts 2016, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. Sagen blev herefter udsat. 

 
Sagens baggrund 
 
Sønderborg Kommune har i ansøgningen af 1. marts 2017 anført:  
 
                            ”… 

 
       …” 
 
Kirkegårdskonsulent Preben Skaarup har den 7. december 2016 udtalt:  
 
       ”… 
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                           …” 
Kgl. Bygningsinspektør Camilla Løntoft Nybye har den 7. december 2016 udtalt:  
 
      ”… 

 
     …” 
 
Nationalmuseet har den 15. december 2016 udtalt: 
     ”… 
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      …” 
 
Museum Sønderjylland har den 21. december 2016 udtalt:  
 
      ”… 

 

 
        …” 
 
Fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 31. marts 2016, hvor nævnet tillige har 
foretaget i besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Ole Stenshøj. Endvidere deltog Line Ste-
phansen og Uwe Schmidt på vegne Sønderborg Kommune, provst Anne Margrethe Hvas på vegne 
Sønderborg Provsti, Cathrine Ellens på vegne Haderslev Stift og Finn Lindhart på vegne Danmarks 
Naturfredningsforening.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Uwe Schmidt redegjorde for ansøgningen. Den gamle skolebygning på matr.nr. 290 er blevet revet 
ned. Den nye tilbygning til den nyere del af skolen ønskes placeret som en tilbygning til denne. Til-
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bygningen vil ikke komme så tæt på kirken, som den tidligere gamle skole. Bygningen vil få samme 
højde som den gamle skole men med en lavere taghældning. Bygningen bliver således bredere end 
den tidligere bygning. Det er tanken, at børnehaven, der er placeret et andet sted i byen, skal have til 
huse i den nye bygning sammen med vuggestuen og SFO´en. Imellem tilbygningen og kirken vil 
der blive etableret en legeplads til brug for børnehaven og vuggestuens børn. I den forbindelse øn-
sker man i bøgehækken at placeret et trådhegn i samme højde som den nuværende hæk. Det forven-
tes, at bøgehækken vil vokse ind gennem trådhegnet, der således vil blive delvist skjult af hækken. 
Den gamle skolebygning, der er revet ned, var opført i 1½ etagers højde. Bygningen er opført før 
kirkefredningen og blev revet ned i efteråret 2016.  
 
Cathrine Ellens oplyste, at Haderslev Stift kan henholde sig til konsulenternes bemærkninger her-
under, at der bør indgås aftaler omkring støj i forbindelse med begravelser, og at hegnet mellem 
legepladsen og kirken flyttes længere ind mod legepladsen for at undgå, at hækken beskadiges eller 
skal fjernes.  
 
Provst Anne Margrethe Hvas tilsluttede sig stiftets bemærkninger. Hun bemærkede i øvrigt, at om-
rådet for tiden benyttes af skolebørnene til voldsom leg, hvilket kan give problemer med belastning 
af den opsatte bøgehæk. Kommunen bør derfor opsætte et midlertidigt hegn for at beskytte bøge-
hækken.   
 
Margit Laub oplyste, at spørgsmålet om støj ikke har betydning for så vidt angår fredningsproble-
matikken.  
 
Finn Lindhart oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening finder, at der ikke bør gives tilladelse 
til det ansøgte, da der vil blive tale om et indgreb i kirkens forholdsvis frie beliggenhed. 
 
Uwe Schmidt oplyste, at kommunen har flyttet den i sagen omtalte Dong-station. Stationen, der 
blev anvist i området, er flyttet ca. 40 m til et højere beliggende område på mat.nr. 290 indenfor det 
fredede område. 
 
Cathrine Ellens og provst Anne Margrethe Hvas bemærkede, at kommunen ikke har søgt om denne 
placering, og at man derfor vil være nødsaget til at indhente en udtalelse fra konsulenterne, inden de 
kan afgive et høringssvar for så vidt angår Dong-stationen.  
 
Efter besigtigelsen modtog Fredningsnævnet den 21. april 2017 følgende mail fra Sønderborg 
Kommune: 
 

”I forbindelse med Fredningsnævnets besigtigelse d. 31. marts 2017, opstod der som nævnt en række ud-
fordringer i forhold til det videre sagsforløb: 
… 
Børneunivers og legeplads: 
Efter besigtigelsen d. 31. marts talte jeg med Fredningsdommeren om, hvorvidt der eventuelt kunne være 
mulighed for, at selve bygningsdelen kunne behandles på det foreliggende grundlag, og kommunen efter-
følgende indsender den endelige indretning af legepladsen som en særskilt ansøgning. Fredningsdomme-
ren bad mig på denne baggrund om, at fremsende en anmodning herom, og hun ville herefter vurdere, 
hvad der eventuelt kan lade sig gøre, eftersom bygherre er underlagt en meget stram tidsplan. 
  
I den forbindelse har jeg behov for afklaring om, hvorvidt der, såfremt anmodningen imødekommes, vil 
være behov for en formel ansøgning om ovenstående opdeling af projektet, eller om Fredningsdommeren 
har en holdning til, hvorledes processen alternativt bør gribes an. 
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Jeg har på baggrund af besigtigelsen haft et dialogmøde med kommunens afdeling Service& Ejendomme, 
som er bygherre på projektet. På baggrund af besigtigelsen er man i gang med at få udarbejdet den ende-
lige plan over legepladsindretningen, hvor kirkegårdskonsulentens bemærkninger indarbejdes, med hen-
blik på at skabe en hensigtsmæssig overgangszone mellem kirkegårdsudvidelsen og Børneuniversets le-
geplads.  
 
Bygherre er, som bekendt, underlagt en stram tidsplan, og er indstillet på at imødekomme de nødvendige 
justeringer i forhold til Børneuniversets omgivelser, med henblik på at medvirke til så smidig en fremad-
rettet sagsproces som muligt. 
  
Jeg håber, at Fredningsnævnet vil være behjælpelig i forhold til min forespørgsel om det videre sagsfor-
løb, og ser frem til jeres tilbagemelding. Ved eventuelle spørgsmål står jeg naturligvis til rådighed. 

 
Den 26. april 2017 besvarede Fredningsnævnet Sønderborg Kommune således: 
           
         ” Fredningsnævnet vil kunne tage stilling til Børneuniverset og legepladsen når den revidere  
              de plan er indsendt, således at denne del af sagen ikke skal afvente afgørelsen vedrørende  
               placeringen af DONG stationen.” 
 
Den 29. maj 2017 skrev Sønderborg Kommune i en mail til Fredningsnævnet: 
 

”… 
Som nævnt i telefonen tidligere i dag, har vi nu modtaget en revideret legepladsplan til Nybøl Børneuni-
vers, med indarbejdelse af kirkegårdskonsulent Preben Skaarups anbefalinger vedr. øget afstand mellem 
legepladsindhegning og kirkegårdsudvidelse samt omlægning af cykelbanens forløb.  
 
Samtidig har man imidlertid set sig nødsaget til, at foretage en arealmæssig udvidelse af legepladsen, for 
at få plads til de aktiviteter, som børnehaven ønsker. Dette har medført indarbejdelse af et større areal 
langs den vestlige del af skolens matrikel helt ud til skel samt af den smalle ”kile” umiddelbart vest for 

kirkegårdsudvidelsen (udvidelsen ses angivet med en omtrentlig markering på det vedhæftede oversigts-
kort).  
  
Jeg har forelagt Haderslev Stift det nye tegningsmateriale, og Cathrine Lerche Ellens har på denne bag-
grund vurderet, at ændringerne vil medføre genfremsendelse indretningsplanen til Stiftets konsulenter 
med henblik på en ny udtalelse. 
  
Da bygherre, som bekendt, er underlagt en stram tidsplan i forhold til selve byggeriet af Nybøl Børneuni-
vers, vil jeg derfor anmode om, at legepladsen og udearealerne om muligt trækkes ud af den nuværende 
ansøgning, med henblik på fremsendelse af en selvstændig ansøgning for denne del af projektet, når de 
nødvendige udtalelser er tilvejebragt. Anmodningen rettes med henvisning til tidligere drøftelse med 
Fredningsdommeren, under besigtigelsen d. 31. marts 2017, om muligheden for, om nødvendigt, at opde-
le ansøgningen og dermed behandle bygningsdelen på det foreliggende grundlag.  
…” 
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Nationalmuseet har den 5. juli 2017 skrevet: 

 
”Der er til supplerende udtalelse fremsendt en skrivelse fra Sønderborg Kommune til Fredningsnævnet 

vedr. en revideret legepladsplan, idet det har været nødvendigt at foretage en arealudvidelse af legeplad-
sen, der i en ”kile” kommer tæt på kirkegården.  
 
Kirkegårdskonsulent Preben Skaarup er i forhold til planlægning af legepladsen kommet med anbefalin-
ger om øget afstand mellem legepladsindhegningen og kirkegården samt omlægning af en cykelbanes for-
løb. Det er baggrunden for den nu foreslåede arealudvidelse.  
 
Nationalmuseet har i tidligere udtalelse i sagen forholdt sig til de arkæologiske aspekter, der varetages af 
det lokale museum. Vedr. den reviderede legepladsplan og arealudvidelsen vil Nationalmuseet henvise til 
en ny udtalelse fra kirkegårdskonsulenten, der har ekspertisen på området.” 

 
Den Kongelige Bygningsinspektør Camilla Løntoft Nybye har den 11. juli 2017 skrevet: 

 
”…  
 Med anmodning om en udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt supplerende materiale vedrørende 
indretningen af legeplads på kommunens areal udenfor Nybøl kirkegård.  
 



8 
 

I forbindelse med indarbejdelse af tidligere fremsatte bemærkninger, især fra Kirkegårdskonsulenten, har 
Sønderborg Kommune fundet det nødvendigt, at foretage visse ændringer i indretningen, samt at udvide 
legepladsens areal mod vest og mod syd, vest for kirkegården.  
 
Der vil derved komme en vis større aktivitet omkring kirkegårdsudvidelsen.  
 
Vi skal overlade det til Kirkegårdskonsulenten at vurdere om den af ham foreslåede afstandszone er til-
strækkelig og hensigtsmæssigt indrettet. Umiddelbart forekommer den at være meget smal på stræknin-
gen mod vest.  
 
Vi har i øvrigt ikke nogen umiddelbare bemærkninger til forslaget, idet vi må gå ud fra, at der bliver taget 
passende hensyn til, at der vil foregå kirkelige handlinger på kirkegården, og at der bør herske en vis ro.” 

 
Konstitueret kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup har den 24. august 2017 skrevet: 
 

”I forhold til det projekt som før har været udsendt til Stiftets konsulenter er legepladsens indretning æn-
dret og dens areal udvidet med et mindre område vest for kirkegårdsudvidelsen. 
 
I det reviderede forslag til legepladsen er kirkegårdskonsulentens tidligere bemærkninger indarbejdet.  
 
Trådhegnet omkring legepladsen etableres således med afstand til kirkegårdsudvidelsens hæk så denne og 
eksisterende beplantning bevares. 
 
Indretningen af legepladsen er justeret så stien er trukket væk fra skellet mod kirkegården og generelt ser 
det ud til de mere vilde aktiviteter som klatrevæg og gynger er placeret længst væk fra kirkegården. Der 
er suppleret med enkelte nye træer som sammen med den eksisterende beplantning skærmer Børneuniver-
set gavl af i forhold til udsynet fra kirken og på samme tid sløre indsynet til kirkegården fra bygningens 
gavlvinduer. 
 
Det er således min vurdering at legepladsen ikke vil være meget synlig fra kirken og kirkegården og at 
støjen fra legepladsen vil være til at leve med, især hvis der indgås aftaler om hvordan Børneuniverset 
kan tages hensyn til kirkelige handlinger på kirkegården. 
 
Gennemgangen af det tilpassede projekt giver der ud over anledning til følgende bemærkning: 
 
Der er på legepladsen vist et antal bakker, en med rutsjebane andre med ’legekrat’, højden af bakker og 

placering af krat bør justeres i forhold til indkig til kirkegården. Dette vil enkelt kunne justeres i realise-
ringen af projektet.”  

 
Den 29. august 2017 har Haderslev Stift skrevet: 
 

”…  
Med de af konstitueret kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup anførte bemærkninger 
og justeringer, kan Stiftsøvrigheden tiltræde projektet.” 

 
Fredningsnævnets udtalelse: 
 
Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Nybøl Kirke administre-
res 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 
inddragning under kirkegården afgøres af Kirkeministeriet efter indhentet udtalelse fra Frednings-
nævnet.  
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I betragtning af baggrunden for forbeholdet er det Fredningsnævnets opfattelse, at sagen skal be-
handles på samme måde som ansøgninger om tilladelse til at opføre bygninger på de fredede area-
ler. 
 
Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Nybøl Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Det skal præciseres, at Fredningsnævnet alene i sin udtalelse tager stilling til spørgsmålet om opfø-
relsen af tilbygningen og legepladsen. Sagen om DONG stationen er behandlet i FN SJS 40/2017.  
 
Efter besigtigelsen og en vurdering af sagens oplysninger, herunder at tilbygningen ikke vil komme 
så tæt på kirken, som den tidligere gamle skole, og at bygningen vil få samme højde som den gamle 
skole men med en lavere taghældning, kan Fredningsnævnet anbefale, at Kirkeministeriet meddeler 
tilladelse til det ansøgte for så vidt angår opførelsen af tilbygningen og legepladsen og på de vilkår, 
der fremgår af Kirkekonsulentens udtalelse af 24. august 2017 om justeringen af højden på bakker 
med videre på legepladsen. 
 
 

 
 
   
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, list@sonderborg.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet/Sønderjylland, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet/Sønderborg, b.joensson@stofanet.dk  
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk 
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Ved brev af 26. september 2017 (FN SJS 18/2017nr. 5/2011) har Frednings-
nævnet for Sydjylland Sydlig Del underrettet Kirkeministeriet om, at nævnet ef-
ter stedfunden besigtigelse kan anbefale, at Kirkeministeriet meddeler tilladel-
se til opførelse af Nybøl Børneunivers og en legeplads indenfor Exner-
fredningen af Nybøl Kirkes omgivelser- matr. nr. 53 og 290 Nybøl Ejerlav, Søn-
derborg. 

Børneuniversprojektet omfatter en tilbygning på ca. 638 m2 i sydlig forlængel-
se af den eksisterende nyere skolebygning tæt ved Nybøl Kirke inden for det 
areal, der er omfattet af Exner-fredningsdeklarationen fra 1953, der er tinglyst 
på arealerne nord for Nybøl Kirke for at sikre indsigten til og udsigten fra kir-
ken. Som led i opførelsen af Nybøl Børneunivers blev en gammel skolebygning, 
der var opført før kirkefredningen, nedrevet i efteråret 2016. 

Den nye tilbygning vil komme til at ligge meget tæt ved kirkegården ved Nybøl 
Kirke. Mellem tilbygningen og kirkegården tænkes Børneuniversets legeplads 
indrettet.  

Fredningsnævnet har i udtalelsen af 26. september 2017 afslutningsvis oplyst, 
at sagen skal behandles på samme måde som ansøgninger om tilladelse til at 
opføre bygninger på de fredede arealer. Fredningsnævnet har om placeringen 
af tilbygningen anført:  

”Efter besigtigelsen og en vurdering af sagens oplysninger, herunder at tilbygningen 
ikke vil komme så tæt på kirken, som den tidligere gamle skole, og at bygningen vil 
få samme højde som den gamle skole men med en lavere taghældning, kan Fred-
ningsnævnet anbefale, at Kirkeministeriet meddeler tilladelse til det ansøgte for så 
vidt angår opførelse af tilbygningen og legepladsen og på de vilkår, der fremgår af 
Kirkekonsulentens udtalelse af 24. august 2017 om justeringen af højden på bakker 
med videre på legepladsen.” 

Kst. kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup har den 24. august skrevet: 
”I forhold til det projekt som før har været udsendt til stiftets konsulenter, er lege-
pladsens indretning ændret og den areal udvidet med et mindre område vest for 
kirkegårdsudvidelsen.  

I det reviderede forslag til legepladsen er kirkegårdskonsulentens tidligere be-
mærkninger indarbejdet. 

Trådhegnet omkring legepladsen etableres således med afstand til kirkegårdsudvi-
delsens hæk så denne eksisterende beplantning bevares.   

Indretningen af legepladsen er justeret så stien er trukket væk fra skellet mod kir-
kegården og generelt ser det ud til de mere vilde aktiviteter som klatrevæg og gyn-
ger er placeret længst væk fra kirkegården. Der er suppleret med enkelte nye træer 
som sammen med den eksisterende beplantning skærmer Børneuniversitetets gavl 
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af i forhold til udsynet fra kirken og på samme tid sløre indsynet til kirkegården fra 
bygningens gavlvinduer. 

Det er således min vurdering, at legepladsen ikke vil være meget synlig fra kirken 
og kirkegården og at støjen fra legepladsen vil være til at leve med, især hvis der 
indgås aftaler om hvordan Børneuniverset kan tage hensyn til kirkelige handlinger 
på kirkegården. 

Gennemgangen af det tilpassede projekt giver der ud over anledning til følgende 
bemærkning: 

Der er på legepladsen vist et antal bakker, en med rutsjebane andre med ’legekrat’; 
højden af bakker og placering af krat bør justeres i forhold til indkig til kirkegården. 
Dette vil enkelt kunne justeres i realiseringen af projektet 

Med de af kirkegårdskonsulenterne anførte bemærkninger og justeringer kan 
Haderslev Stift ligeledes anbefale gennemførelsen af projektet.     

Kirkeministeriet meddeler hermed tilladelse til opførelse af Nybøl Børneuni-
vers og anlæg af legepladsen i overensstemmelse med Fredningsnævnets anbe-
faling under forudsætning af, at de af Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig 
Del anførte vilkår følges.     

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Kroer 
specialkonsulent 

 

 

 

 

 

Kopi til: 
Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig Del - FN SJS 18/2017, 
Miljøstyrelsen, 
Slot- og Kulturstyrelsen 
Museum Sønderjylland, 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
Dansk Ornitologisk Forening, 
Frilufstrådet/Sønderjylland, 
Friluftsrådet/Sønderborg, 
Nybøl Sogns menighedsråd 
Sønderborg Provsti, 
Haderslev Stift, 
Landskabsarkitekt Anne Vium Skaarup 
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
Kirkeministeriet 
Sendt pr. mail: 
km@km.dk  

 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail:  
esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
11. december 2017 
FN SJS 64/2017 

  
J.nr.: FN SJS 64/2017: Ansøgning om dispensation til opførelse af ny carport på ejendommen, 
Ladegaardsvej 4, Nybøl, 6400 Sønderborg, matr.nr. 292 Nybøl.  
 
Fredningsnævnet har den 6. november 2017 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune på 
vegne Martin Fink Lassen om dispensation til opførelse af ny carport på 25,5 m2 på ejendommen, 
Ladegaardsvej 4, Nybøl, 6400 Sønderborg, matr.nr. 284 Nybøl. 
 
Ansøgningen vedrører et areal, der er omfattet af en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - der 
blev tinglyst den 22. august 1953 på arealerne nord for Nybøl Kirke for at sikre indsigten til og ud-
sigten 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 
vedvarende, 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 kir-

keministeriet, dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplace-
ring 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 kirke-
gården…” 

 
Fredningsnævnet skal derfor afgive en erklæring til brug for Kirkeministeriets behandling af sagen. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. november 2017, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 

 
Sagens baggrund 
 

mailto:km@km.dk
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Ifølge ansøgningen ønsker Martin Fink Lassen at opføre en ny carport umiddelbar nordvest for den 
på ejendommen opførte ejendom. Carporten ønskes opført i størrelsen 5,1 m (l) x 5,0 m (b) og 2,35 
m (h). Den ønskes udført som en let konstruktion i træ med PVC-trapezplader som tagbeklædning. 
 
Sønderborg Kommune har i brev af 6. november 2017 blandt andet skrevet: 
 

”Sønderborg Kommune har ingen indvendinger mod projektet, da vi vurderer, at carpor-
ten ikke vil påvirke området i negativ retning. Den måler 5,10 m (l) x 5,0 m (b) x 2,35 
m (h), og ønskes opført som en let konstruktion i træ med PVC-trapezplader som tagbe-
klædning. Carporten placeres nordvest for ejendommen ved vejskel og skærmes således 
af den eksisterende hæk. Udformningen fremstår afdæmpet i såvel dimensioner som 
materialevalg.  
 
Ansøgningen har været i høring hos Nybøl Menighedsråd, Haderslev Stift og Museum 
Sønderjylland, og der er ikke nogen bemærkninger til det ansøgte.” 

 
Haderslev Stift har i en mail af 3. november 2017 oplyst, at Stiftsøvrigheden ikke har bemærkninger 
til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. november 2017, hvor nævnet tillige 
har foretaget i besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Ole Stenshøj. Endvidere deltog Martin Fink 
Lassen, Line Stephansen på vegne Sønderborg Kommune, Finn Lindhart på vegne Danmarks Na-
turfredningsforening, Birger Jønsson på vegne Friluftsrådet og Carsten Porskrog Rasmussen på 
vegne Museum Sønderjylland. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Martin Fink Lassen redegjorde for ansøgningen. Carporten ønskes opført i træ uden sidebeklædning 
og med fladt tag. Hækken vil blive bevaret.  
 
Carsten Porskrog Rasmussen oplyste, at opsætningen af carporten ikke ses at kunne påvirke indsig-
ten til og udsigten fra kirken. Der er alene indsigt til kirken fra vejen og placeringen af carporten har 
ingen indflydelse herpå.  
 
Line Stephansen oplyste, at Sønderborg Kommune kan henholde sig til de skriftlige bemærkninger 
til sagen.  
 
Finn Lindhart og Birger Jønsson oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ikke 
har bemærkninger til ansøgningen. 
  
Fredningsnævnets udtalelse: 
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Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Nybøl Kirke administre-
res 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 
inddragning under kirkegården træffes af Kirkeministeriet.  
 
I betragtning af baggrunden for forbeholdet er det Fredningsnævnets opfattelse, at sagen skal be-
handles på samme måde som ansøgninger om tilladelse til at opføre bygninger på de fredede area-
ler. 
 
Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Nybøl Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Efter besigtigelsen og en vurdering af sagens oplysninger, herunder at carporten ikke ses at kunne 
påvirke indsigten til og udsigten fra kirken kan Fredningsnævnet anbefale, at Kirkeministeriet med-
deler tilladelse til det ansøgte. 
 

 
   
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
Martin Fink Lassen, assen_martin27@hotmail.com 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, list@sonderborg.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
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mailto:kmhad@km.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
Kirkeministeriet 
Sendt pr. mail: 
km@km.dk  
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail:  
esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
14. december 2017 
FN SJS 60/2017 

  
J.nr.: FN SJS 60/2017: Ansøgning om dispensation til opførelse af ny carport på ejendommen, 
Ladegaardsvej 1, Nybøl, 6400 Sønderborg, matr.nr. 292 Nybøl.  
 
Fredningsnævnet har den 12. oktober 2017 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune på 
vegne Kim Nørmark om dispensation til opførelse af ny carport på 15,82 m2 på ejendommen, Lade-
gaardsvej 1, Nybøl, 6400 Sønderborg, matr.nr. 292 Nybøl. 
 
Ansøgningen vedrører et areal, der er omfattet af en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - der 
blev tinglyst den 22. august 1953 på arealerne nord for Nybøl Kirke for at sikre indsigten til og ud-
sigten 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 
vedvarende, 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. fremti-
dig inddragning under kirkegården…” 

 
Fredningsnævnet skal derfor afgive en erklæring til brug for Kirkeministeriets behandling af sagen. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. november 2017, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 

 
Sagens baggrund 
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Ifølge ansøgningen ønsker Kim Nørmark at opføre en ny carport mod skel i ejendommens nordøst-
lige hjørne, orienteret mod Ladegaardsvej. Carporten ønskes opført i størrelsen 3,5 m (b) x 4,52 m 
(l) og 2,5 m (h) og ønskes opført i let konstruktion i træ med PVC-trapezplader som tagbeklædning. 
 
Den Kongelige Bygningsinspektør har den 15. august 2017 skrevet: 
 

” Det aktuelle areal, som carporten ønskes opført på ligger ca. 100 meter nord for Nybøl Kirke. Carporten 
kommer til at ligge helt ud til vejen, som har retning lige ned mod kirken. Ejendommen er i forvejen præ-
get af ”knopskydning” med mange tilbygninger af forskellig størrelse.  
 
Arealet mellem den aktuelle ejendom og kirkens område er planlagt inddraget til legeplads for børneha-
ven, og der kommer til at ligge en Dong-station i sigtelinjen mod kirken fra Ladegaardsvej.  
 
Forholdene taget i betragtning, finder vi ikke anledning til at tale imod opførelse af den ønskede carport.” 

 
Haderslev Stift har den 16. august 2017 blandt andet skrevet: 
 

”Stiftsøvrigheden kan tiltræde den kgl. bygningsinspektørs vurdering af, at forholdene taget i betragtning, 

vil den påtænkte carport ikke have en væsentlig påvirkning af kirkeomgivelserne. 
 
Stiftsøvrigheden har på det foreliggende grundlag ingen indvendinger mod opførelse af en carport på La-
degaardsvej 1, Nybøl, 6400 Sønderborg.” 

 
Sønderborg Kommune har i ansøgningen blandt andet skrevet: 

 
”Sønderborg Kommune har ingen indvendinger mod projektet. Vi vurderer, at carporten ikke vil påvirke 
området i negativ retning, da placeringen er i grundens nordlige hjørne og udformningen fremstår afdæm-
pet i dimensioner og materialevalg.” 

 
Fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. november 2017, hvor nævnet tillige 
har foretaget i besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Ole Stenshøj. Endvidere deltog Martin Fink 
Lassen, Line Stephansen på vegne Sønderborg Kommune, Finn Lindhart på vegne Danmarks Na-
turfredningsforening, Birger Jønsson på vegne Friluftsrådet og Carsten Porskrog Rasmussen på 
vegne Museum Sønderjylland. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Kim Nørmark anviste den ønskede placering af carporten. Carporten ønskes opsat i ejendommens 
nordøstlige hjørne ud til skellet og således at den flugter hækken mellem Ladegaardsvej 1 og 3. 
Carporten ønskes udført med åbne sider og trapeztag. Den tidligere carport, der er opført i haven i 
ejendommens sydvestlige hjørne, kan på grund af vejadgangen ikke længere benyttes. Hvis der kan 
gives tilladelse til benyttelsen af denne, vil der ikke være behov for at opsætte en ny carport i ejen-
dommens nordøstlige hjørne. Hvis der stilles krav herom, vil carporten kunne rykkes ca. 1 meter ind 
fra skellet ud mod Ladegaardsvej.  
 



3 
 

Carsten Porskrog Rasmussen oplyste, at området på Ladegaardsvej er forholdsvis tæt bebygget, 
men opsætningen af en carport det ønskede sted vil betyde en vis svækkelse af indsigten til kirken 
set fra Ladegaardsvej nord for Ladegaardsvej 1.  
 
Finn Lindhart tilsluttede sig denne bemærkning og henviste til, at der på ejendommen allerede er 
opsat en carport som muligvis vil kunne benyttes.  
 
Birger Jønsson tilsluttede sig Museum Sønderjyllands og Danmarks Naturfredningsforenings be-
mærkninger. 
 
Sagen blev udsat på, at Sønderborg Kommunen fremsender oplysninger om, hvorvidt den på ejen-
dommen eksisterende carport vil kunne benyttes. 
 
Sønderborg Kommune har herefter den 6. december 2017 oplyst følgende: 
 

” Fredningsnævnet har under besigtigelsen på Ladegaardsvej 1, Nybøl, 6400 Sønderborg den 30. novem-
ber 2017 anmodet kommunen om supplerende oplysninger i sagen, som omhandler dispensationsansøg-
ning til etablering af en ny carport i ejendommens nordøstlige hjørne mod Ladegaardsvej. 
  
Kommunen blev anmodet om at belyse baggrunden for, at en eksisterende carport i ejendommens syd-
vestlige hjørne ikke må anvendes i dag, og der således ansøges om en ny. 
  
Vejmyndighederne har den 19. september 2016 udstedt påbud om nedlæggelse af vejadgang til carporten 
fra syd. Adgangen var etableret uden indhentning af tilladelse fra Vejmyndighederne og/ eller nødvendig 
dispensation fra gældende lokalplan.  
  
I vedlagte afgørelse fra kommunens afdeling Projekt & Anlæg begrundes påbuddet med, at det jævnfør 
gældende lokalplan (nr. 6 for en del af område nr. 6 i Nybøl by) fastsættes, at der indenfor det pågælden-
de delområde D, alene må etableres én overkørsel til vej fra hver ejendom. Yderligere lå til grund, at 
overkørslens placering blev vurderet til ikke at være trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig, da den lå lige ved 
adgangsvejen til Nybøl Skole, hvor de færdselsmæssige forhold har stor betydning af hensyn til bl.a. sko-
lebørnenes sikkerhed. 
  
I forbindelse med det ovenfor beskrevne sagsforløb, skiftede bygningen status i Bygnings- og Boligregi-
stret fra anvendelsen af carport til udhus. 
  
Foruden ovennævnte afgørelse fra Vejmyndighederne er de faktiske forhold i området således, at det 
stykke vejareal der førhen forløb langs ejendommens sydlige skel i dag er blevet overført til Nybøl Skoles 
matrikel, og fremadrettet vil indgå som en del af legepladsen til den kommende børnehave.  
  
Skulle den eksisterende bygning ibrugtages som carport vil det dels kræve en ny statusændring i Byg-
nings- og Boligregistret. Samtidig vil der skulle søges dispensation fra lokalplan og tilladelse fra vejmyn-
dighederne til etablering af ny vejadgang og indkørsel til ejendommen med overkørsel i den sydlige ende 
af Ladegaardsvej. Vejmyndighedernes umiddelbare vurdering er imidlertid, at den nuværende overkørsel 
i ejendommens nordøstlige hjørne trafiksikkerhedsmæssigt set er mest hensigtsmæssig. Der er dog ikke 
truffet en afgørelse på baggrund af en konkret ansøgning. 
  
Kommunen har ved telefonisk henvendelse forelagt ansøger, Kim Nørmark, de supplerende oplysninger i 
sagen. Kim Nørmark har i den forbindelse bemærket, at han ønsker at fastholde den eksisterende bygning 
som udhus. Han håber således, at Fredningsnævnet, på baggrund af områdets nuværende og relativt tæt 
bebyggede karakter, vil være venligt stemt overfor hans ansøgning om dispensation til den nye carport 
langs det nordlige skel.” 

 
Fredningsnævnets udtalelse: 
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Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Nybøl Kirke administre-
res 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 
inddragning under kirkegården afgøres af Kirkeministeriet. 
 
I betragtning af baggrunden for forbeholdet er det Fredningsnævnets opfattelse, at sagen skal be-
handles på samme måde som ansøgninger om tilladelse til at opføre bygninger på de fredede area-
ler. 
 
Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Nybøl Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Efter besigtigelsen og en vurdering af sagens oplysninger, herunder at den eksisterende carport på 
ejendommen ikke kan benyttes finder Fredningsnævnet, at den carport, der ønskes opsat, vil betyde 
en vis svækkelse af indsigten til kirken set fra Ladegaardsvej nord for Ladegaardsvej 1. Frednings-
nævnet kan derfor ikke anbefale, at Kirkeministeriet meddeler tilladelse til det ansøgte. Hvis Kir-
keministeriet finder, at der bør gives tilladelse til carporten bør dette forudsætte et vilkår om, at car-
porten rykkes ca. 1 meter ind på ansøgerens ejendom. 
 
 

 
   
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
Kim Nørmark, noermark@gmail.com 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, list@sonderborg.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   
                                                                             31. august 2022

  
                                            FN SJS 36/2022 

 
FN SJS 36/2022: Ansøgning fra Bente og Roland Knudsen om tilladelse til opførelse af en ha-
vepavillon på ejendommen Ladegaardsvej 3, Nybøl, 6400 Sønderborg, matr.nr. 293, Nybøl, in-
den for fredningen af Nybøl Kirkes omgivelser. 
 
Fredningsnævnet har den 23. juni 2022 modtaget ansøgning fra Sønderborg Kommune på vegne 
Bente og Roland Knudsen om tilladelse til opførelse af en havepavillon på ejendommen Ladegaards-
vej 3, Nybøl, 6400 Sønderborg, matr.nr. 293, Nybøl, inden for fredningen af Nybøl Kirkes omgivel-
ser. 
 
Ejendommen er opført i 1959, og den nye pavillon ønskes opført sydvest for beboelsesbygningen, 
hvor pavillonens øst-vest gående midterakse vil ligge på linje med ejendommens sydgavl. Bygningen 
ønskes opført som en 8-kantet pavillon på 12 m2 med en bredde på 3,62 meter og en bygningshøjde 
på 3,35 meter samt en diameter på 3,92 meter. Materialeholdningen er træbeklædte facader og taget 
dækkes med Shingles tagpap. 
 
Ansøgningen vedrører et areal, der er omfattet af en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - der 
blev tinglyst den 22. august 1953 på arealerne nord for Nybøl Kirke for at sikre indsigten til og ud-
sigten fra kirken.  
 
Det er derfor bestemt i fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes 
midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke må opbevares redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande på de fredede arealer, så indsigten til kirken ødelægges, midlertidigt eller 
vedvarende, 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 kirke-

ministeriet, 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. 
 
Sagen har været behandlet på skriftligt grundlag. 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Sagens baggrund 
 
Kommunen har oplyst, at der ca. er 800 meter fra det ansøgte til nærmeste Natura 2000-område (nr. 
Side 3 173, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als), hvor udpegningsgrundlaget er 
naturtyperne rev (1170) og sandbanke (1110) samt marsvin og en række rastende andefugle. Kom-
munen vurderer, at etablering af den ansøgte pavillon hverken vil beskadige eller påvirke de beskyt-
tede Natura 2000-områder, eller ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- eller rasteom-
råder for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV. 
 
På kortet nedenfor ses med blå skravering fredningens udstrækning. Det med rød prik markerede 
viser den omtrentlige ønskede placering af havepavillonen.  
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Den Kongelige Bygningsinspektør har den 12. maj 2022 udtalt: 
 

”… 
Ejendommen, som pavillonen ønskes opført på, ligger godt 100 meter nord for Nybøl Kirke.  
Pavillonens højde vil være 3,35 meter.  
 
Det er vores vurdering, at der ikke ved opførelse af pavillonen vil ske forringelse af Nybøl 
Kirkes omgivelser. 
…” 

 
Kirkegårdskonsulenten har den 2. juni 2022 udtalt: 
 

”…Det er min vurdering at opførelsen af pavillonen ikke vil påvirke indkig eller udsyn fra 
kirkegården. 
 
Jeg kan således anbefale at der gives dispensation til opførelsen. 
…” 

 
Haderslev Stift har den 3. juni 2022 meddelt, at den på det foreliggende  grundlag ikke har bemærk-
ninger til, at der meddeles dispensation til opførelsen. 
 
Fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 21. juni 2022 til Bente og Roland Knudsen, Sønderborg Kom-
mune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfrednings-
forening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyl-
landskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Sønderborg, Søn-
derborg Provsti, Haderslev Stift og Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd anmodet om eventuelle 
bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 21. juli 2022. 
 
Sønderborg Kommune har den 24. juni 2022 oplyst, at der ikke er bemærkninger til ansøgningen. 
 
Museum Sønderjylland har i mail af 27. juni 2022 anført: 

 
”… 
Museet har ikke indvendinger mod ønsket om opførelse af havepavillon. Efter vort bedste 
skøn vil den ikke være synlig fra kirken og ikke kunne påvirke indsynet til kirken fra no-
gen vej, offentligt tilgængeligt areal eller andet. 
…” 

 
Fredningsnævnets udtalelse: 
 
Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Nybøl Kirke administre-
res af de kirkelige myndigheder, skal nyplacering af bygninger på det nævnte areal, selve byggepla-
nen for disse samt beplantning af arealet af hensyn til eventuel fremtidig inddragning under kirkegår-
den godkendes af Kirkeministeriet efter indhentet udtalelse fra Fredningsnævnet. 
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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 fredede arealer. 
 
Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Nybøl Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Efter en gennemgang af sagens bilag, herunder de fremlagte fotos og de indkomne høringssvar kan 
Fredningsnævnet anbefale, at Kirkeministeriet meddeler tilladelse til det ansøgte, da den ønskede 
pavillon ikke vurderes at have nogen indvirkning på indsigten til eller udsigten fra kirken. 
 

 

 
 

Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
 

Lodsejerne Bente og Roland Knudsen 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk; list@sonderborg.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: b.joensson@stofanet.dk   
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd, 9008@sogn.dk 
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