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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

REG. NR. \ ~ '-1"\. 00 ~

.viOdtsQM: J
-_1<0\1- oq !'latu rstvrl::'1sen

Den 14. august 1996 behandlede formanden, dommer S.A.
Koustrup, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 47/96 Ansøgning fra Haderslev og Omegns Elfor-
syning, Haderslev, om tilladelse til at
ombytte den nuværende murede transfor-
matorstation med en kompaktstation, der
opstilles på matr.nr. 81 Halk, Haderslev
kommune.•

§ 50 - Kirkefredning Halk Kirke -

Der fremlagdes skrivelse af 6. august 1996 med bilag fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-51-4-515-2-96.

Det er oplyst, at transformerstationen tænkes opført indenfor
kirkefredningen omkring Halk Kirke.

•
Ifølge fredningsbestemmelserne må arealet ikke bebygges og
beplantes/så udsigten til kirken ødelægges midlertidigt eller
vedvarende. Der må bl.a. ikke opsættes skure, transformer-
stationer eller lignende.

Haderslev stift har anbefalet det ansøgte, idet det bl.a. er
anført, at anbringelsen sker ved en trægruppe i den sydlige
ende af parkeringspladsen ved Halk Kirke, og terrænet syd for
trægruppen ligger en del lavere end parkeringspladsen. Det
medfører, at transformeren ikke kan ses fra kirken eller
kirkegården, hvorfor placeringen er passende diskret.

Det er også af værdi, at luftledningerne langs kirkegårdens
syddige forsvinder tillige med den murede transformator vest

ttl for kirkegården.

Miljø- og Energiministeriet
Skov· og Naturstyrelsen .at'
J.nr. SN 1996·/-< /1/f--n'l(' I II.
Akt. nr. ,
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Fredningsnævnets afgørelse:

Da den nye transformater placeres lavt i forhold til vej og
kirke og næsten vil være skjult for forbikørende, samt da
projektet tillige indeholder fjernelse af luftledninger i
området, vil der ske en forbedring af de landskabelige
forhold omkring kirken, hvorfor det ansøgte ikke strider imod
fredningens formål. Nævnet meddeler herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte på
vilkår, at det eksisterende murede tårn fjernes.

•
I medfør af naturbeskyttelsesl vens § 66 bortfalder tilla-
delsen, såfremt den ikke er ud yttet inden 3 år fra dato., A

S.A. Ko~tru~

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
påtegning sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørreqade 31,
6270 Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet
sammen med sagens dokumenter.

Det ansøgte kræver desuden amtets tilladelse efter
natubeskyttelseslovens § 17 vedrørende skovbyggelinier.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 7442 4123

Modt." ••
Skov. og Natur.tyrll.l,.

- 8 SEP. 2008

Den 6. september 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 24/2006

Ansøgning fra arkitekt O. Reinhard Hansen om tilladelse til om- og nybygning af
graverfaciliteter ved Halk kirke på matr.nr. 80 Halk, Haderslev kommune.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 18. august 2006 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
• Planafdelingen, j.nr. 06/6754.

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

Det fremgår af sagen, at matr.nr. 80, der ejes af Menighedsrådet, er omfattet af en
deklaration, hvorefter arealet ikke må bebygges eller beplantes, så udsigten til kirken
ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Fredningsnævnet og Menighedsrådet har
påtaleret, og det er bestemt, at så længe arealerne administreres af de kirkelige
myndigheder, træffer Kirkeministeriet - efter indhentet erklæring fra Fredningsnævnet
- afgørelse om nyplacering af bygninger, hvis disse skal benyttes til driften af
præstegårdens jorder.

Det er oplyst, at projektet omfatter ombygning af en eksisterende graverbygning til
kontor, og nybygning af en parallel længe, som skal anvendes til værksted og
redskabsrum. Den nye bygning vil få et areal på ca. 53 m2 og en højde på ca. 5 m,
svarende til den eksisterende bygning.

Projektet er godkendt af Haderslev Domprovstiudvalg og har været forelagt den
kg!. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten.

Arealet er omfattet af skovbyggelinie og kirkebyggelinie. Der kræves ikke
dispensation fra sidstnævnte byggelinie, men Amtet forventer at ku.'1Ilemeddele
dispensation fra skovbyggelinien.

Amtet har videre oplyst, at det ansøgte ikke vil tage det nuværende indblik til
kirken, idet den nye bygning placeres parallelt med den eksisterende graverbygning
og i harmoni med denne.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter formuleringen af deklarationen må det antages, at Fredningsnævnets dispensation

5iV:J- rZ 1- ~~6to
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skal indhentes. Ud fra de foreliggende oplysninger kan det ikke antages, at det ansøgte
vil være i strid med fredningens formål, hvorfor Nævnet i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler dispensation til ombygning af den
eksisterende graverbygning og til nybygning af en parallel længe i overensstemmelse
med de indsendte tegninger og beskrivelser.

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 indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
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.
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