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REG. NR. Ibblf Reg.nr.

509-1-1

FREDEDE AREALER
Kommune: Cpristiansfeld Ejerlav: Aller Matr.nr.: 44 og 45

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

F.P.U.j.nr.: 540-91-14-78

•
••

Kort nr.: 1212 I NV

Bekendtgjort:
deklarat;i.on:

Fredningsnævnets køa:d&fsesostC?1:

Overfred n. nævnets kendelsesdato :

Arealstørrelse :

• Interessezone: II (landområde af stor interesse)
Formål: Sikre kirkens frie beliggenhed.

• 18.3.1952

Skala: l: 25 .000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 20.6.1978

Kort revideret dato:

Ejerforhold : Menighedsrådet
Påtaleret: Fredningsnævnet og

Menighedsrådet

Diverse: Sålænge arealerne admini-
streres af de kirkelige myn-
digheder træffer kirkemini-
steriet - efter indhentet
erklæring fra fredningsnævn-
et - afgørelse om nyplacering
af bygninger - for så vidt
disse skal benyttes til
driften af præstegården s
jorder, til brug f~r præsten
eller i det hele skal tjene
kirkelige formål. Dette gæl-
der også præstegården og
graverboligen.
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BadersleY aatørådskredø.
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Tingbogen fora
Aller bind I blad 43,
art.nr.44, og bind I blad 44,
art.nr.45.
Aller ejerlav og sogn.
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Det tiltrædes,at nærværende fredningsdeklaration tinglyses
som servitutstiftende p~ art.nr.44 og 45,Aller ej~rlav og sogn på
vilkår,at der i deklarationen yderligere optages følgende forbehold:

/ISålænge den til graverboligen hørende have og gårdsplads ad-
ministreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet
afgørelse om nyplacering ~f bY5Uinger på disse arealer, herunder til-
li~ se~~e byggeplanen samt ~ilbygninger m.m.der ændret graver~,
boligens udseende, uanset fredningsdeklarat:j.onen."

K~r~eministeriet,den 15.december 1951.
P.M.V.
E.B.

J .Bengtsson.
Fm.

.' ,
I forans~ående deklaration optages yderligere føl~ende-forbehold:

I .. ,l,

"Sålænge den til graverboli~~en børende have ~g gårds~lads fld-. ,
ministrere s af de kirkelige myndigheder,træffer kirkeministeriet
afgørelse om nyplacering af pygninger på disse areale~~~erunder
tillige selve byggeplanen samt tilbygninger,m.m.,der ændrep graver-

., ;l i I " I

boligens udseende, ~anset fredni~1gsdeklaratibnen." . , '
~ .., J. •• ~ , " J

Menighedsrådet for Aller sO~tden l~,marts,1952r ~ .'
j ~ " •

Peter Thomsen. J.Vendelbo Jeqsen.
Maren Ellegaard.

-.res.~~øtt.

P .Julius Damgaard.Rasmus Ravn.
V.Vibe Petersen.

Underskrevne formfu1.dfor Aller sogns menighe dsråd attesterer,
at foranstående underskrivere udGør det samlede menighedsråd.

Allar,den 14.marts 1952.' I ~. l

, , .'. .~
V.Vibe-Pet ersen. . .

Indf~rt i D~gbogen til Tingbogen lor Ret~kreds Nr.89.

Haderslev KØbstucj m.v.,den.18.1144rt~ 1952. Nr.1085.

lyst Tingbog Bd.I Bl.43,Afo.II l.
" I 11 44, Afd. II 3.

D<..vidsen.
Gebyr § 14,11 2 kr.

Genp~rtens rigtighed bekræftes.
frednlnssnevnet for

Haderslev Amtsraadskreds
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 7342 4121

Kt~lIK.
AMT

fax 74424123

/, tø '1. O(}j ...

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

~ " t~U6. 2n~PJ
Den 9. august 2004 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 32/2004

Ansøgning fra Christiansfeld kommune om tilladelse til udvidelse af sportsplads
på matr.nr. 51 Aller, Christiansfeld kommune.

- § 50-

• Der fremlagdes skrivelse af 6. juli 2004 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-21-1-509-20-04.

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

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration fra 1951 om
sikring af Aller kirkes omgivelser. Efter fredningsbestemmelserne må arealerne ikke
bebygges, og de må heller ikke beplantes, således at udsigten til kirken ødelægges
midlertidigt eller vedvarende.

Det fremgår videre af sagen, at den eksisterende sportsplads ønskes udvidet med ca.
1800 m2 fra naboarealet, matr.nr. 203 Aller. I nødvendigt omfang vil et levende hegn
mod matr.nr. 203 i vest og nord blive fjernet og nyt hegn plantet i det nye ske1.

Sønderjyllands Amt har oplyst, at sportspladsen er omgivet af en tæt
løvtræsbeplantning. Især er der en markant, gammel beplantning i skellet mod
kirkegården, som betyder, at kirken kun i ringe grad er synlig fra nord. En forskydning
af plantebæltet mod vest i forbindelse med en udvidelse af sportspladsen vil efter
Amtets vurdering ikke ændre på indsigtsforholdene til kirken. Amtet kan anbefale
ansøgnmgen.

AlIer menighedsråd, der har påtaleret efter deklarationen, har ikke haft indvendinger
mod ansøgningen.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter det oplyste kan en udvidelse af sportspladsen og en forskydning af hegnet mod
vest ikke antages at være i strid med fredningen s formål. Nævnet meddeler derfor i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.
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Det er et vilkår for dispensationen, at det nuværende hegn i skellet mod matr.nr. 203
Aner fjernes i sin helhed.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus~rjV

• 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 :rarhelt eller delvist medhold.

/kb
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