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REG. Nit
Kopi til orientering -?.I!<L
Orlginalskrlyel~n lagt til ?- .

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

for

fredningsnævnet for Sønderjyllands

amts nordlige fredningskreds.

Den 2. juli 1984 kl. 9,30 afholdt fredningsnævnet for

Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds møde i Starup. Næv-

net var repræsenteret af formanden, civildommer Ib Lind Larsen,

Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Børge Diemer,
Bjerndrup, og suppleanten for det af Haderslev kommune valgte
medlem, Mads Mahler, Haderslev.

Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen,
Kolding.

Der foretoges

F.81/84: Dispensation fra natur fred-

ningslovens §§ 34 og 46, stk.

l, nr. l, jfr. stk. 6, (fred-

ningen af Starup kirkes omgi-

velser og strandbeskyttelses-

linien) til bibeholdelse af

bådebro, tilhørende Starup
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sogns bådelaug v/Jens Worch,

Arøsundvej 147A, Haderslev.
Bådebroen ligger i Haderslev

fjord nord for Starup kirke

ud for matr. nr. 73 Vandling.

Der fremlagdes:

l. skrivelse af 6. juni 19B4 fra Sønderjyllands amtskommune, fred-

ningsafdelingen,

2. kopi af skrivelse af 17. december 1982 fra samme,

3. kopi af skrivelse af 22. september 1982 fra Jens Worch med un-

derbilag,
4. kopi af skrivelse af 7. september 1982 fra Danmarks Naturfred-

ningsforening og
5. indkaldelse med indvarslingsliste.

For både lauge t mødte distriktschef Jens Worch, Arøsund-
vej 147A, Haderslev.

For Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen,

mødte sekretariatschef Chr. Blinkenberg og skovtekniker Jørn

Steenberg.

For Haderslev kommune mødte ingeniør H. C. Mortensen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte civilingeniør

Kirsten Lund Frandsen og skovfoged Preben Ravn.

For Starup sogns menighedsråd mødte kirkeværge, told-

foged Jakob Jepsen.

For stiftsøvrigheden mødte landskabsarkitekt Junggreen

Have.

Der foretoges besigtigelse, hvorefter sagen forhandle-

des på Hotel Harmonien.

Sagen drøftedes, og der opnåedes enighed om, at den

,tt opsatte flagmast fjernes, at det opsatte skilt ved broens be-
gyndelse fjernes og ikke genopstilles, og således at stolperne,

der bærer skiltet, saves ned i samme højde som de andre stolper



I
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til broen, at den foretagne "kystsikring" bevares sammen med den

foretagne græsbevoksning, at området i princippet bevares i na-

turtilstand, således at der ikke opstår noget "haveanlægspræg",

at indhegningen omkring græsarealet fjernes, når græsarealet .se-·

nere på året er blevet stærkere, at de opsatte bænke bevares, at

det opsatte glasskab flyttes hen til indgangen til området, hvor
der i forvejen står et skilt om naturreservat, at skabet og op-

slagstavle forsynes med en jordfarve, og at bådene i vandet skal

flyttes om vinteren og ikke oplægges på land.

Under hensyn til, at der i en meget lang årrække har

været broanlæg på stedet, besluttede nævnet at meddele dispensa-
tion for sit vedkommende som ansøgt på betingelser som ovenfor
nævnt.

De mødende erklærede sig indforstået hermed.

Fredningsafdelingens repræsentanter opfordrede bådelau-
get til at henvende sig til fredningsafdelingen med henblik på ud-
arbejdelse af vedtægter, som amtsrådet kan godkende, hvorefter

sagen kan fremsendes til ministeriet for offentlige arbejder til

godkendelse af broanlægget derfra. Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over-
fredningsnævnet senest 4 uger fra den d<.1g,afgorel-
sen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må
ikke udnyttes, før klagefristen er udiøbet. Er klage
Indgivet, må tIlladolsen eller dispensationen ikl<e
udnyttes, med mindre den opretholdes af overfred-
ningsnævn8t. Tilladelsen bortfalder, sDfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes,

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
nordlige fredningskreds, den 5. juli 1984.

~-~ ~---.Lind Larsen
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Modt;>gef I

Skov- 08 NEiil,r::;iyrelsen

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS A~T
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

1 3 OI\T. 1992

Den 12. oktober 1992 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. XVII/92 Ansøgning fra flCJderslev og Omegns Elfor-
syning om tilladelse til at erstatte det
nuværende murstenstransformertårn på
matr. 73 Vandling, Haderslev kommune, med
en ny kompaktstBtion.

§ 50 - I:ir::efredning -

Der fremlagdes skrivelse af 18. september 1992 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Landskabskontorct, j.nr. 8-70-51-2-515-1-92.

Det fremg5r af sagen, at transformerst[~ionen er beliggende
indenfor fred~ingen af Starup Kirkes omgivelser, og at det
angsøgte derfor kræver dispensation e~tc"' fredningsbestemmel-
serne.

Fredningens formål er at sikre udsigt9~ til kirken. Ifølge fred-
ningsbestemmelserne må der bl.a. ikke or~~ttes nye transfor-
merstationer, telefon- eller telegrufm2st9r.

Det fremgår af det medsendte materiale, nt det nuværende mur-
stenstransformertårn er betydeligt størTe og mere fremtrædende
end den nu ønskede transformerstation.

Amtskommunen har anbefalet det ansøgte.
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Nævnets 8fgørelse:

Da den hye tyne kompa~tst8ticn S~ V2S8~~'~~ mindre fremtrædende i
terrænet end murstenstårnet , vil det V2,'C Ile::: Lt i overensstemmel-
se med fredningens formål at neddclc tlllJ~clEe ti] ~~t ansngte.

Tilladelsen, dcr herved meddeles i medfor 2~ naturfredningslovens
§ 5 O, e r b et i n g et a f, at d et t i d l i g e r e rn u r , t: c n st r a n s f o r m e r t år n
fjernes.

I medfør af lov om naturbesky~telse, § C3, bortfalder
såfremt den ikke er udnyttet indoi 3 51' r~~ dato.øf'- "(o'~~: '

S . All( o u s t r u p~!
I /

/
I I
I /
\../

tilladelsen,

/ha

Afgørelsen kan inden 4 uge:::-f'iJ eiens nl:-}r'~ -,~'~]se i:;c1'~J.2~ns faT

Na t u r k l a g E' n æ v n 8 t a f Cl n s ø g e r C' n (l g f o r s k E: ] :. i ~.>') rny n rI.1g h (')ci c r. F (1 .r s t

når det efter klagefri st8ns '_'dlab Se' ko;::;:-~'::>ret, at 8fgøre~ :::len
i k k e e r i n d br a g t f o r N at ur;:~ fi ~ c: n..Bv n e t, f' "! C. i s p e n 3 5 tj. o n 8 n u c-J n j' t-

tes.

Klage skal indsendes skriftlig~ til Frcd:'~~~snævne~ for Scnd~r-
j y 11 a n d s a mt, D (1 mrne r k Cl n t o r EJ t, N0 r r 8 g :J r. - ~'l G? 7 O T O n d e.r, ci c' ~

videresender klagen til Naturklagenævn~t S2n,men med sagens da-le, k u m e n t e r .



REG.Hl
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS Al\MOdtaget i

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 734241 21, ~<0/'4-4P~1~~turstyrelsen
"' 1 FEB. 2001

Den 30. januar 2001 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 72/2000:

Ansøgning fra Sdr. Starup
opføre et sognehus på
kommune.

menighedsråd med tilladelse til at
matr.nr. 73 Vandling, Haderslev

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 18. december 2000 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-21-1-515-47-99.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunal valgte medlem, Erling Haugaard,
har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at sognehuset agtes opført på et
areal, der er omfattet af en deklaration tinglyst den 6.
september 1952, hvorefter arealerne ikke må bebygges, og
ej heller beplantes, således at udsigten til Starup kirke
ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Efter deklara-
tionen er fredningen dog sket med et forbehold om, at så
længe de pågældende arealer administreres af de kirkelige
myndigheder, t.ræffer Kirkeminist.eriet efter indhentet
erklæring fra Fredningsnævnet - afgørelse om nyplacering
af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve
byggeplanen for disse for så vidt, bygningerne skal tjene
kirkelige formål.

\~ Det er for Nævnet oplyst, at der ikke
bygningstegninger, og at det areal,
agtes opført, tilhører kirken, men for

Skov- og Naturswelsen
J.m Si\f 2001.1<11 /1- 000/
Aki 'r 2 O

foreligger nærmere
hvorpå sognehuset.

tiden henligger som
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brakjord.

Det fremgår videre af sagen, at Sønderjyllands Amt den 27.
april 2000 meddelte afslag efter planlovens § 35, stk. 1, og

efter naturbeskyttelseslovens § 15, § 17, og § 18 til

opførelse af sognehuset . Denne afgørelse blev indbragt for

Naturklagenævnet, der den 22. november 2000 ændrede afslaget

til en tilladelse.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter indholdet af deklarationen må det på grundlag af de
foreliggende oplysninger antages, at Kirkeministeriet træf-
fer afgørelse om placeringen af bygningerne og byggeplanen
efter en udtalelse fra Nævnet. Uanset de betænkeligheder,
der er kommet til udtryk såvel i Sønderjyllands Amts af-
gørelse som fra mindretallet i Naturklagenævnet, finder
Nævnet under de forel iggende omstændigheder ikke at burde
udtale sig imod det fremsendte dispositionsforslag. Nævnets
endelige udtalelse til Kirkeministeriets brug sættes dog i
bero på indsendelsen af et konkret byggeprojekt.

ClausC/~~

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



REG.Nl I~l-rr 00

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 7442 41 23

5. marts 2001
FR nr. 72/2000

CK/kb'i\/~_,.."'t~r'r~""!'~ ;
}.,/,\.. • l

Sh:~v..Gr:; .\'-1<- ',l ,Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K

1\1 I; \,I'lr"" ')~j,~'
'l ~ • ~~ I ." ..

•
Vedr. opførelse af et sognehus ved Sdr. Starup Kirke, Hader-

slev kommune.

Vedlagt fremsendes skrivelse af 28. februar 2001 modtaget
pr. telefax samme dato, hvorefter Danmarks Naturfrednings-
forening påklager Fredningsnævnets afgørelse af 30. januar
2001, i hvilken Nævnet har fortolket en kirkeomgivelses-
fredning således, at Kirkeministeriets træffer afgørelse om
placering af bygninger efter en udtalelse fra Nævnet.
Nævnets endelige udtalelse blev sat i bero på indsendelse af
et konkret byggeprojekt.

Nævnets afgørelse vedlægges sammen med kopi af sagens bilag.

Det bemærkes, at Fredningsnævnet efterfølgende fra Haderslev
Stift har modtaget bygningstegninger, men at sagens videre
behandling er sat i bero på Naturfredningsforeningens klage.

Med hensyn til henvisningen til "Naturklagenævnet orienterer
nr. 99" bemærkes, at der i nærværende deklaration ikke alene
er tale om "nyplacering af præstegårdens bygninger 11 , men om
"nyplacering af bygninger på præstegårdsj orden ..... for så

tt, vidt bygningerne skal benyttes til driften af præstegårdens
jorder, til brug for præsten eller i det hele skal tjene

, l~:::.tllilJr§i);relseD
J.nr. S;\j2001 - \ '-" \ ~ -00 C3\
Akt. nr. \o
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kirkelige formål". Et sognehus må antages at være omfattet
af sidstnævnte formål.

Kopi af denne skrivelse er sendt
der modtog Nævnets afgørelse af
Haderslev Stift.

til de myndigheder m.v.,
30. januar 2001 samt til

Med venlig hilsen

Claus Kejser

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

1. maj 2001
FR nr. 72/2000

CK/kb
Haderslev Stift
Postbox 295
Ribe Landevej 35-37
6100 Haderslev

Modtaget i
Skov- og Nabmdvrelsen

<'O 3 MA J 2001

Vedr. ansøgning fra Sdr. Starup Menighedsråd om tilladelse
til at opføre et sognehus på matr.nr. 73 Vandling, Hader-
slev kommune.

Ved skrivelse af 18. december 2000 fremsendte Sønderjyllands
Amt, Miljøområdet, en ansøgning fra Sdr. Starup Menighedsråd
vedrørende opførelse af et sognehus på ovennævnte ejendom.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en
fredningsdeklaration tinglyst den 6. september 1952,
hvorefter arealerne ikke må bebygges, og de må heller ikke
beplantes, således at udsigten til kirken ødelægges.
Fredningen er dog sket med forbehold om, at sålænge pe
pågældende arealer administreres af de kirkelige
myndigheder, træffer Kirkeministeriet efter indhentet
erklæring fra Fredningsnævnet - afgørelse om nyplacering af
bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve
byggeplanen for disse for så vidt bygningerne skal tjene
kirkelige formål.

Det er oplyst, at det areal, hvorpå sognehuset agtes opført,
tilhører kirken.

Det fremgår videre af sagen, at Sønderjyllands Amt den 17.
meddelte afslag efter planloven og
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naturbeskyttelsesloven til opførelse af sognehuset, men at
Naturklagenævnet den 22. november 2000 ændrede afslaget til
en tilladelse.

Ved skrivelse af 30. januar 2001 meddelte Fredningsnævnet,
at deklarationen måtte fortolkes således, at
Kirkeministeriet skulle træffe afgørelse om placeringen af
bygningerne og byggeplanen efter indhentelse af en udtalelse
fra Nævnet. Under de foreliggende omstændigheder fandt
Nævnet ikke at burde udtale sig imod det fremsendte
disposi tionsforslag, men den endelige udtalelse blev sat i
bero på indsendelse af konkret byggeprojekt.

Denne· afgørelse blev af Danmarks Naturfredningsforening
indbragt for Naturklagenævnet med påstand om, at
Fredningsnævnet og ikke Kirkeministeriet var den kompetente
myndighed. Den 24. april 2001 stadfæstede Naturklagenævnet
Fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet havde den 6. februar. 2001 modtaget
dispositionsforslaget af 12. december 2000, men sagens
videre behandling blev sat i bero på Naturklagenævnets
afgørelse. Efterfølgende har Fredningsnævnet modtaget et
revideret forslag af 12. marts 2001, der er anbefalet
godkendt af Den kgl. Bygningsinspektør.

Da de fremsendte tegninger ikke giver Fredningsnævnet
anledning til at udtale sig imod projektet, skal Nævnet i
overensstemmelse med tilkendegivelse af 30. januar 2001
meddele, at man ikke har nogen bemærkninger til det ansøgte.

Med venlig hilsen

Claus Kejser
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AFGØRELSE 

i sag om etablering af regnvandsbassin i Haderslev Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, afgørelse af 23. 

oktober 2012 om tilladelse til etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 73 Vandling, Starup, belig-

gende Starup Hedevej 21, Haderslev Kommune med vilkår om, at det endelige projekt godkendes af 

fredningsnævnet.  

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har 

været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 66, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

                                                
1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Sdr. Starup Menighedsråd. 

 

Sagens oplysninger 

Ejendommen er den 10. juni 1952 fredet ved en kirkeomgivelsesfredning ved Starup Kirke. 

 

Det fremgår af fredningsdeklarationen, at de fredede arealer omkring kirken ikke må bebygges eller 

beplantes således, at udsigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ikke 

må opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber o.lign. 

Der må heller ikke opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyrfarme o.lign., sprøjtehuse, benzinstandere, 

transformerstationer, telefon- eller telegrafmaster.  

 

Haderslev Kommune har udarbejdet et forslag til tillæg til kommunens spildevandsplan omfattende et 

område i Starup. Det fremgår af planen, at der som led i seperatkloakeringen af Starup By skal 

placeres to regnvandsbassiner i nærheden af Starup Kirke bl.a. med henblik på overholdelse af 

miljøbeskyttelseslovens regler om bassiner til neddrosling og rensning af regnvand inden udledning i 

Haderslev Fjord.  

 

Det ene bassin er et ca. 2000 – 3000 m2 stort bassin, der ønskes etableret syd for kirken inden for 

fredningen. Bassinet ønskes placeret tæt på 1,5 m højdekurven i terrænet for at kunne anlægge 

bassinet så naturligt i terrænet som muligt og med bløde buer, så bassinet vil opfattes som en natur-

lig sø. Samtidigt kan denne placering sikre en bedst mulig funktion af ledningsnettet på grund af 

terrænkoterne i området. Der sikres en permanent vanddybde på ca. 0,80 cm og et vandspejl i kote 

0,8, det vil sige i en lavere kote end det omgivende terræn. Bassinet beplantes med den vegetation, 

der naturligt forefindes i området dog ikke buske eller træer. Selve bassinet bliver dykket og koblet 

til udløb i Haderslev Fjord. Overløbet agtes endvidere indrettet således, at overløbsvandet vil kunne 

ledes hen over en lang kant ud mod fjorden og vil være sammenlignelig med afstrømning fra et 

markareal. Det vurderes, at risikoen for oversvømmelse med indtrængende fjordvand er lille på 

baggrund af oplysninger om ekstreme højvandsstande fra DMI. Det anføres, at det er vigtigt, at 

bassinet placeres nedenfor Starup for at udnytte faldet i terrænet.  

 

I forbindelse med etableringen af bassinerne udlægges et erstatningsareal, der skal ligge udyrket 

hen. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at arealet ligeledes er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 15 

(strandbeskyttelseslinje) og 18 (runesten/fortidsminde), samt at det ansøgte kræver landzonetilladel-

se.     

 

Haderslev Kommune har udtalt, at kommunen er sindet at meddelte dispensation fra naturbeskyttel-

seslovens § 3, idet formålet med det ansøgte er, at opfylde krav til vandkvaliteten i fjorden, at der 

etableres et større erstatningsareal, at det berørte naturareal ikke har høj naturværdi, samt at der 

ikke findes brugbare alternative løsninger som i samme grad opfylder miljøbeskyttelsesloven samt 

retningslinjerne i statens vandplaner. Hertil kommer, at kommunen bl.a. vil stille vilkår om, at der 

ikke etableres hegn mv. samt, at der ikke oprenses i paddernes ynglesæson. Endvidere finder kom-

munen ikke, at det ansøgte vil hindre indkigget til en runesten omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

18. Endelig vurderer kommunen, at det ansøgte ikke vil være i strid med de landskabelige og plan-

lægningsmæssige hensyn, der skal varetages efter planlovens § 35.   
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Fredningsnævnets besigtigelse 

Fredningsnævnet har den 21. september 2012 foretaget besigtigelse med deltagelse af Ingeniørfir-

maet Provas, Haderslev Kommune, Starup Menighedsråd, Haderslev Stift, Haderslev provsti, Natur-

styrelsen Ribe og Friluftsrådet.  

 

Provas udpegede under besigtigelsen to mulige placeringer på arealerne syd for kirken, dels en 

placering på et areal øst for og tilbagerykket fra Kirkevej (løsning 1) og dels en placering på et areal 

tæt på Kirkevej (løsning 2). Provas oplyste endvidere, at der alene vil blive tilledt overfladevand 

(regnvand) til bassinet, og at etableringen ikke vil påvirke grundvandsstanden i området. Det er et 

lovkrav, at regnvand renses inden det ledes ud i naturen, og det er derfor væsentligt, at bassinet 

placeres optimalt i forhold til baglandet og det vandløb, der skal modtage regnvandet. Provas har 

undersøgt de relevante muligheder, der er i området. Bassinet skal aftage regnvand fra Starup, der 

ligger syd for kirken, og regnvandet skal afledes til fjorden, hvorfor bassinet skal placeres nord for 

byen på et lavtliggende areal, og engen syd for kirken er det mest optimale sted. Endelig oplyste 

Provas, at der ikke skal foretages beplantning hverken i eller omkring bassinet, men at der med tiden 

vil opstå en naturlig forekomst af siv, så landskabet vil fremtræde som et typisk overdrev- og fjord-

landskab.  

 

Sdr. Starup Menighedsråd protesterede mod det ansøgte projekt, og anførte, at store arealer om-

kring kirken gennem årene er blevet inddraget til kirkegård og sognehus. Hvis der opstår behov for 

yderligere udvidelse af kirkegården er det eneste realistiske areal, efter menighedsrådets opfattelse, 

engen syd for kirken. Endvidere vil grundvandsstanden, der i forvejen står højt på arealerne omkring 

kirken, stige til ulempe for kirkegården. Endelig anførte menighedsrådet, at indtrykket fra kirken med 

dens enestående beliggenhed i landskabet vil blive forstyrret af genspejlingen fra bassinet og senere 

af bevoksningen, idet det må frygtes, at hverken bassinet eller de nære omgivelser vil blive vedlige-

holdt.  

 

Haderslev Kommune oplyste, at den foreslåede placering er et kompromis fra kommunens side, men 

at kommunen har vurderet, at bassinet vil komme til at fremstå som en naturlig sø eller et naturligt 

vådområde med vandspejl under terræn, idet etableringen sker så skånsomt som muligt og fordi 

bassinet bygges ind i naturen. Det er, efter kommunens opfattelse, ikke muligt at etablere bassinet 

længere mod øst end foreslået i løsning 1. Endvidere oplyste kommunen, at en eventuel udvidelse af 

kirkegården ud på arealet bl.a. vil kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Haderslev Provsti tiltrådte menighedsrådets indstilling til fredningsnævnet.  

 

Endelig fremgår det, at Haderslev Stift oplyste, at der ikke er afgivet udtalelser i sagen fra kongelig 

bygningsinspektør eller kirkegårdskonsulent.  

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet har lagt til grund, at bassinet ikke vil hindre indsigten fra syd mod Starup Kirke 

uanset om bassinet etableres som vist i løsning 1 eller 2.  

 

Nævnet har imidlertid vurderet, at en åben vandflade på 2.000 til 2.500 m2 tæt på Kirkevej og der-

med i synsretningen mod kirken kan skabe uheldige refleksvirkninger og dermed få betydning for 

den synsmæssige oplevelse af Starup Kirke med landskabet omkring Haderslev Fjord som baggrund. 
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Fredningsnævnet har derfor vurderet, at bassinet skal placeres så langt mod øst på arealet, at gen-

spejling ikke vil få nævneværdig indflydelse på den visuelle opfattelse af kirken. Da en placering som 

foreslået i løsning 1 således ikke vil få betydning for indsigten mod kirken meddeles dispensation til 

etablering i det sydøstlige hjørne på ejendommen op mod skel. 

 

Dispensationen er meddelt på vilkår om, at der ikke etableres hegn, volde eller beplantning omkring 

bassinet, at eventuelle fremtidige oprensningsarbejder ikke sker i paddernes ynglesæson, at Provas 

og Haderslev Kommune foretager en arkæologisk forundersøgelse af anlægsområdet inden anlægs-

arbejdet går i gang, at eventuelt opgravet materiale deponeres udenfor det fredede område samt, at 

der sker fuldstændig retablering af projektområdet ved anlægsarbejdets afslutning.   

 

Klagen 

Menighedsrådet har navnlig fastholdt, at arealet indgår i planlægningen af en fremtidig udvidelse af 

kirkegården, og at arealet, efter menighedsrådets opfattelse, er det eneste areal, der kan komme i 

betragtning. Endvidere er menighedsrådet bekymret for, at bassinet vil forøge risikoen for grund-

vandstryk- og stigning. Der er således allerede i visse perioder problemer med grundvandet på kirke-

gården. Endvidere finder menighedsrådet, at den ønskede placering er en skamplet, hvor det kultu-

relle bliver ødelagt på grund af manglende kultursyn og forståelse for en sådan kulturarv, som kirken 

og den unikke beliggenhed er. Hertil kommer, at man andre steder, hvor Provas har etableret lig-

nende bassiner kan se, at disse ikke bliver vedligeholdt. Endelig foreslås en alternativ placering på et 

kommunalt ejet areal ca. 300 meter øst for kirkens areal.   

 

Bemærkninger fra Haderslev Stift 

Haderslev Stift har oplyst, at stiftet er citeret forkert i fredningsnævnets afgørelse, idet stiftet under 

besigtigelsen oplyste, at der var indhentet udtalelser fra kongelig bygningsinspektør og kirkegårds-

konsulent, og at disse ikke kunne udtale sig endeligt om sagen på baggrund af det foreliggende 

materiale. 

 

Udtalelser fra Kgl. Bygningsinspektør Niels Vium og kirkegårdskonsulent Preben Skaarup 

Niels Vium har navnlig udtalt, at der såfremt der åbnes op for etablering af bassinet forinden bør 

udarbejdes et fuldgyldigt materiale med gode planer, som viser bassinets placering på en koteplan af 

området. Denne plan bør udarbejdes i samarbejde med en landskabsarkitekt, så det sikres, at bassi-

net også ud fra et landskabeligt synspunkt bliver naturligt indpasset i det betydningsfulde store areal 

ved kirken.   

 

Preben Skaarup har navnlig udtalt, at et regnvandsbassin indpasset i terræn uden markerede over-

gange, hegn, volde og beplantning i engområdet syd for kirken og kirkegården ikke vurderes at 

kunne påvirke oplevelsen af Starup Kirke i landskabet i nogen negativ retning. Med en omhyggelig 

udformning af bassinanlægget vil det endog kunne blive en berigelse af området. Preben Skaarup vil 

dog gerne se et mere færdigt forslag inden godkendelse men kan anbefale, at der gives en principiel 

godkendelse med senere forelæggelse af det endelige projekt. Endelig anføres det, at det i forhold til 

kirkegården er vigtigt på forhånd at sikre, at bassinets vandstand ikke påvirker grundvandsstanden, 

så den bliver højere inde på kirkegården.  

 

Fredningsnævnets bemærkninger til Haderslev Stift 

Fredningsnævnet har til Haderslev Stift bemærket, at det er beklageligt, at nævnet ikke som sæd-

vanlig fik en kopi af udtalelserne under besigtigelsen. Kirkegårdskonsulentens udtalelse er interes-



 

5 

sant, idet konsulenten udtaler sig positivt om den placering af regnvandsbassinet, som nævnet har 

meddelt dispensation til. Det kunne have givet fredningsnævnet anledning til at fastsætte yderligere 

vilkår om forelæggelse af det endelige projekt for Haderslev Stift herunder den kongelige bygnings-

inspektør og kirkegårdskonsulenten.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 

fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-

ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Arealet er omfattet af en fredningsdeklaration, der skal sikre den fri beliggenhed af Starup Kirke 

(Exner fredning).  

 

Formålet med kirkeomgivelsesfredninger har generelt været at bevare kirkerne som en del af land-

skabs- og bybilledet, og at kirkernes og kirkegårdenes omgivelser kommer til at fremtræde så smukt 

og værdigt som muligt, således at hverken skønhedsværdien går tabt eller kirkelige interesser kræn-

kes. Det indebærer navnlig, at indsigten til kirken, set fra såvel nære som fjerne omgivelser, skal 

bevares. Hertil kommer beskyttelsen af udsynet fra kirken og fastholdelse af et frirum i de nærmeste 

omgivelser omkring kirken. 

 

Det følger af fredningsdeklarationen, at de fredede arealer omkring kirken ikke må bebygges eller 

beplantes således, at udsigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ikke 

må opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber o.lign. 

Der må heller ikke opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyrfarme o.lign., sprøjtehuse, benzinstandere, 

transformerstationer, telefon- eller telegrafmaster.  

 

Som led i realiseringen af Haderslev Kommunes spildevandsplan er der ansøgt om etablering af et 

ca. 2.000 – 3.000 m2 stort regnvandsbassin uden hegn, volde eller beplantning. 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, har vurderet, at det ansøgte kræver dispensation fra 

fredningsdeklarationen. Som sagen foreligger finder Natur- og Miljøklagenævnet ikke grundlag for at 

foretage en nærmere prøvelse heraf.  

  

Fredningsnævnet har vurderet, at bassinet - ved løsning 1 - placeres så langt mod øst på arealet, at 

genspejling ikke vil få nævneværdig indflydelse på den visuelle opfattelse af kirken. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering. 

Nævnet lægger navnlig vægt på, at den ansøgte placering, efter det oplyste, teknisk set er den mest 

hensigtsmæssige, og at bassinet etableres så naturligt som muligt og uden hegn, volde eller be-

plantning, og dermed ikke vil skæmme eller forstyrre indsigten til kirken væsentligt.  
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På denne baggrund stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet hermed Fredningsnævnet for Sydjylland, 

Sydlig dels afgørelse af 23. oktober 2012 om tilladelse til etablering af regnvandsbassin med vilkår 

om, at det endelige projekt godkendes af fredningsnævnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Busck 

Fredningskonsulent 
/ 

Mette Hemmingsen  

Fuldmægtig 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

• Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, Sag 9/2012, esbjerg@domstol.dk  

• Haderslev Kommune, Sag 12-21356, Teknik og Miljø, post@haderslev.dk, solo@haderslev.dk  

• Naturstyrelsen, sdj@nst.dk, rib@nst.dk  

• Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk  

• Friluftsrådet Haderslev, m.martinsen@mail.tele.dk  

 

og pr. brev til:  

• Sdr. Starup Menighedsråd v/Jørgen Dahlmann, Vandlingvej 122, 6100 Haderslev 

• Provas, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev 

• Haderslev Provsti, Præstøgade 20, 6100 Haderslev 

• Haderslev Stift, Ribe Landevej 35-37, 6100 Haderslev 
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