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REG.NR. /9~~
Anmelder:Tingbogen for:

Sommersted bd.II blad 63,,! \,t "

art.nr. 47,Sommersted ejerlav
og sogll~.

,,~.

Fredningsnævnet for
Haderslev amtarådskreds.

....
IGebyrfrilf h.t.lov
nr.140 af 7/5 1937.

• CC(t. I,

• j u C'" I :, _"~,- _ ,frednl96'd,'1!1!~i21l· . , l., ... "

Underskrevne meD~h.edCll!6Q.r.-r ~ølg.ters~e4~,..g~ .,,~}...rer her-
ve4 ,4 SommerstedaOE;nek1r.kemen1ehedfl vegne som ejer at art. nr.
47 at SOI8u.ersted eJer:. av og sogn,indfØrt 1 tlr1i;bOt;:en tor ~o/nlaer-

øt.4 ~1nd II blad 6"at nedenn4Vntø areal • under forbehold at
tlrkea1n1st.rletø &Od~eAdel.e- vil v~r~ at frede.

6l!al!t b,skrlv8g !I!!~:
'. At kor~blaci 2 parcell.rn. nr.:na/75 o~ 341/15 1 cleree he1-

~.4,a4sø:ren4.et .ellem klrk.~ard.n1 ~o~r~t.4 og ..'.landeveJen
Baderslev - ~o~erst.d beliggende ~.al.

\ ,
Er.gliMen hH tØl~end. !pdhold,

Arealet ml'ikk. ~_btg8ea, det må eJheller beplantea 8Al.des,
r t: ',.:' l &t ~Mai:gte.l t"ll kirken- Ø'de1-SC88,a14le1t141s\ .ller vedvarende,

, , li, ()Co U...... '.z 'm.-, pl ... a1.~ d' opsættes. amr.e..,w1i1alaaahå.r ,boder,

VO~.{~11i '.'nJelø '~l~r' opb~v~ns: at racistaberell.r 11811.; e3
.. ~• . l. •

d, '.t L', ! 1 ~:. , '.:. '( ~ ,I '., l J_

ru:.stra tr.dIll~ arvwne' afelfø1se oa DlPlac.rlna at "',,,nbl~er
pi pr•• t.gArcls~.rcl.n ., '..m~~,!~~"lve ~lgg.pl&D.n tor dls8.,

tor al vidt ~,gIl1n,g.r~8skal ben,ytt.ø tIl dr1tten at præstesAruna

heller ml der på ~~let opsættes to11etter,hønseh.u8.,pels~r-
tarae O.11gn.,sp~~~~ •••~b8DSinstaDd.re,Og heller ikKe - med

. " eJ" .. ,.~tl~.: -, ~~~(O~t'J'~~aU .•n.r. ~l.tqn- eller tele-

pjtaa'.I'. '.( , 1." ! ••••
, .

•• .L •• .1."::' t l.. ...• .• / , ~ j J.'. I>. J

POl' lr.dDlDeen ,d.8 4er ingo .r~ta'1l1':4~'
• • J ~ uln4B1ooen sker .4 (e!lteng! torl!Wlli· ., ,

6'~.'de$'pI$.14en4e .real ~laIstrer.s at 4. klrk.11!.

Il1ncl1t;luuler,tntter kIrkea1tl4ster1et åg etter lnclheate, erkl ...

" '. ,
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~ \.~" '.' ... ~'. r I ;

". t-. 'I' "".

: ,. (, 1.; f ~J!!!il"· : ',() ,l 1': ~. 0, f; l l',

~'Jr4ai'flll' 1tngf"or prasten eller 1 4et;' h'l~' ;ø}talr ~J~iiei:..JrlJ:ik4t....
.d, --';ll:&iaN~l~t; er il \' - I'., j' ~ : ~ ' VJ. • 1.:" ,V .' '. ',.

KeD~h.dar44et er lndfor.tiet med,at tor,anatAer.4e I.kl~.... .- . \

ration uGen udg1ft tor uD1ghedllridet tl.Qgl1's8e pA eJeJld__ n
art.nr.41 at SolltUtirsted eJerlav 06 SO~l1 med opr,ykhe114epriori-
tet uat da tldl1~:eJ;'. tiflglyste blItteleer og--lI,O"'-\1"4 .... byor-
om haDYbel tl1 e,2endoameDø bla4 i tj,n,gbOb,D. ~. ,'" - () . I •

\ '. '

'åtal.berettiget 1 henhold til deklarationen er tr8dnlnss-
A8Vnet tor Haderslev 8IDtsl'6dB$.recl& Ot ~ollmerst.eu SOt;lUl llen1e-
.b.edørtd. hver tor ø 18.

l4enlghedBr4clet tor Smamersted 10gn,deD 7 .Dec. 1951.

Peter Petersen. Harboe Pedersen.

H.C.Johansen. Niels MiOhaelsen.
Boh JOIrgensen.

,Peter Andersen.

Nis Wogensen• Jens Nissen,.
..
""" J\,

••
.4,. ,J.,. :;tO

l. .- I ,

, I

- I i.. 1.vD4.r8~""fae, tONemt to\> :&.... rst.cl •• ~u menlsneclarl4

-at't•• 'erer h.rY.ci,at; toraaau..ftde underakr1vtte udeh clet

..,ued. aen1&heo.azotct.· , ' ,

11 I '

..~ffle
d..u.a.i !.: .

P..Petersen.

l J.,. ,.' Det~'~iltrædestlllt ~ærenge fredningsdeklaration .tinglyses

, 1

. Bomservitutstift~nde på,art ..•nr.47.Sommersted ejerlav.og:aogn.
Kirkeministeriet,den 2~.a~ril 1952•

• ., • ~' • I ~

P.M.V.
E.B.

i" , J fBengt~aonfm.
, I le ".·IJl4tet 1 Dagbogea.'t1l '!1A15bogeator .et_u'-.de J.r .89 •

Ba4erelev ltøbsta4 Dl.v.,den 2.laj 1952.111'.1916, '
Iv-t t1ngbog BC8Ilerøted bd.II bl.62,atd.II nr.l'.

Geb7Z'I 14. 2 -u. Dav14.eD.. ' , .
to troner •. "j, , . '. J , •• '.' _ ....

, .
I, . f,l. ,

I t .,.

IVr.
. l.J.

'; . • .1 l.. \. I'>rrednlngsn~~'net fjo~ ,.'
·riaderslev Amtsraadskrod'~~.A~71. . ,
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Cnderi(lsnede SOcj.18ØJ for :..,~rd8d komrw.u:.eerkl:flrel' ber-

•• 4 »! kOIiUiWlflns Vfi4{roe Dom eJe:c laf ul..ra.48.6',.i?54 og '5~at

S.~I'l3i1;.c1 eJerlav 0cl .o~A.IJ1åt"l·t 1 tL~~bot,;en to~ Soemerutecl

'1r.4 HI blu 87 08 'blnd 1 i. blad 16,.1, LWd.elU~.jJ\lnte an~l.r vll

v.. u.. tr.Ile.

ArsfJU:r1 1>1131,",;;1'111 Q'i!4~~,l
1) At Icortbl-.l 5 d6ln nst t~r ;:o~..e.r.oad k.1rke beU&&en\U

" !: pla4e.8Mt~~'eAdo~.ll.r,. .41'.9 _ 91/0.,. l den_ helhed

.-S 1 at- paroel ,n:,.lQ.4/')4,alle .Ull'8.n4. W't4er' .'"u-.65.aUtt
.IS 4el at pareal ru.s,/lO,u:r-CJt4e u,l.d.er u.rL.t"l". 254 ..

2) At qrt.bla~ 2 pCtJQQller.ae, n~·.~2d./u.75 0& 2)0/75, lUf,.eDd.e
~ l ~ • '. l J [ l c.. , , I :) \

... da~ Ul;.dl1'.4a~.ut.' p&roellertJflll ~;r·.,"i'l5 00 ,..ol1',!aØr.ia4.
-.w.ar ,øt..nr."9,all • .bØnrode 1,.11uen ./.GQt:i\lT"Gn tl1hilna4e • .1.,\-

\'j ·ae.J.)"~i-b~'åi~:to~kll~.b.:~)'l' '.''' l , 1.,,'

,_, ~lt~)u<W.i4jlia' ~'~a' '--'), J,,) L 11, c_,: blu"
• .:>(VJ 'J.~~l,~~,~-:,~~t, _,'I' ,_

Analerne. ~o~, be~gB.8' d. 114e.1uUe:r beplant•• el-

le•• at. .de1&'ea til klrke" "4.1»s~•••m1dl.rU4Igt eller ved-
') lH til. "" .. 1 I ', •• l' , ~. ~ , • ,','" 1:\ "li"l",,...~.ltC~.-der Ult. pi &J'eal~rl\4t .. 4~~.'~•.•akure.u4aa1a."

• ( ..~~ •. ~ ~ ..... ,-"".l.. -1 t.: \l ... .l ",t t" ., l j ~J I, .. \ ~, : ~

.'.4.r.McJ.eI'.,,~,". t4+ .~.l~ •.• u., ..,.........l.W- ar ....cloknb...
eller 118n., .i'~li.:r ,. clet • anale".WI .'pIf.~'•• '.11.".1' •

.. l \.., ! l II olo \! t, 1. ti '{ \ ,\ 'l

JlØaetthu••• ,.lI03rtal'lM O.U.g.h ,.pU.1lttl1uue.b_tn~".o •
... f.J'i., l ,II;. j I', :, i", .i -l ••, " l ....'l-'·,·ol

lael1V 1ltke .... ed.eJere. autlk,: .... tnulIltomtatar.tat 1oner.'.1 ...
lan- .1l.el' telqratau'*:r •

.vor rred.p.taaa,ø ~~ 4R" ~~~,~ e:rut.atn1,t'6.
, . ,

Genpa.rt • Anmelder: S/I - _si
FredningsnlNnet for Ha.derslev
amtsrå dskre da • . II,

Ih ';/

Tingbogen for:
So'mmersted bind III blad 87,
og bind II·blad ?6j art.nr.
48.65,25~ øg 359.Sommersted
Ejerlav og sogn.

'I" .'

Gebyrfri i h.t.
lov nr.140 af 7.maj 1937.
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65.254 _ '59 .t SOIl4:;eru~eu eJerlav o~ ØOtA .84 oPI7Juencle' ,

pri.eS'l'$et -.e' 4e Udllt:øre UJl(;l)"et.. 1:Iathlil8r o~ anJre b,)'J'4.r.

bVIjØla b8øvh •• til eJenilollWenll '-lWl 1. *lJ1t,bo4c,\l.·
• " 't ',.

i'd\fi,l ..beretilset 1 benl.old ~11 uoklua:.tol':.n er tn4-

Mc~bt!lWs:råcl hver tor olL'

Joa"o:t~l.u eOt,nerAd.,\1en 8/1
1952.

~

J .H.Damgaard. Jans Nissen. Joh.Schmidt.

Valdemar Nissen. Johs.SchJl1idt. H.LSkytt.

Chr .Ravn.
'.: l

" • It.

.e

.\ : l" ~Ad.er8;"r.v,.Q6 tO.l'liltWld. tø'K ~Olll ..-e'l.:jt.cl ,.oun.rl4 attea\e-

.~ _",e4,a' for6..\'4I.'t.&'e,nde UllLl(H'~1 riv.,;re wl~.r øt ~paalede

o.~~r:A4.

_,I

Sommersted
Sogneraad.

R.I.Skytt.

. "

: i

.,i

,.u ..
Den af Sommersted sogneråd ved udstedelse af nærværende

deklaration foretag~e d~sposition godkendes.
Haderslev amtsråd. den 1.februar

. Pinbolt ..

1952•
.S

,li, ,
In~tørt 1 Dasbog81ltll !'1ngbogen tor aetSkreds Br.89

~ 1 ,'Ba4.r.le~ ~øbst.~ m.v.,den 12.Jebr.1952. Br.529.
'~.t T1ngb0SI J~.II Bl.76.~t4.I1 5.

III 87 ~td.II 8•
Geb7~J"1~2 Dav1d.en.a kr.,- Genpartens r1gtlBbed bekræfte••

fredningsnævnr-t for
h .u..le rs le v Am t5 r liadsk r e d ~~.,A~7
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
Kirkeministeriet 
Sendt pr. mail: 
km@km.dk  
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   
                                                                               2. februar 2023

  
                                            FN SJS 66/2022 

 
FN SJS 66/2022: Ansøgning fra Sommersted Kirkes Menighedsråd om dispensation til opfø-

relse af et nyt maskinhus/graverværksted på ejendommen Kirkevej 15, 6560 Sommersted, 

matr.nr. 48 Sommersted, Sommersted inden for fredningen af Sommersted Kirkes omgivelser. 

 
Fredningsnævnet har den 29. november 2022 modtaget en anmodning fra Haderslev Kommune på 
vegne Sommersted Kirkes Menighedsråd om en udtalelse i anledning af en ansøgning om opførelse 
af et nyt maskinhus/graverværksted på ejendommen Kirkevej 15, 6560 Sommersted, matr.nr. 48 
Sommersted, Sommersted inden for fredningen af Sommersted Kirkes omgivelser. 
 
Der manglede diverse oplysninger. Disse har Fredningsnævnet modtaget den 13. december 2022. 
 
Der er på ejendommen tinglyst en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - den 7. december 1951 
og senere for at sikre indsigten til og udsigten fra kirken.  
 
Fredningsnævnet skal efter fredningsbestemmelserne afgive en erklæring til brug for Kirkeministeri-
ets behandling af sagen. 
   
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 26. januar 2023, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse.  
 
Sagens baggrund: 

 

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 ved-
varende, 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 præstegårdsjorden 
og tillige om selve byggeplanen for disse for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af præstegårdens 
jorder, til brug for præsten eller i det hele skal tjene kirkelige formål…” 
 

mailto:km@km.dk
mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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På kortet nedenfor ses ejendommen markeret med en rød cirkel. Det med blåt skraverede viser fred-
ningens udstrækning. 
 
 

 
 

 
Ifølge ansøgningen er intentionen med den nye graverbygning, at der etableres et volumen, der i 
hovedformen og proportioner er i familie med hovedbygningen.  
 
Huset er 10,55 meter langt,5,69 meter bredt og har en højde til stern på 2,59 meter fra soklens over-
kant, samt højde til tagryg på 6,9 meter over soklens overkant svarende til ca. 90 cm højere end 
udhængets underkant på hovedhuset. Graverbygningen ønskes placeret, så der opstår en arbejdsgård 
mellem hovedbygning og gravergård, der letter arbejdsgangene for graveren og skærmer det omgi-
vende landskab fra det udstyr, der håndteres i gårdrummet. 
  
Den Kongelige Bygningsinspektør har den 12. maj 2022 udtalt: 
 

”Med anmodning om en udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt et forslag til opførelse af 
en af Tegnestuen Mejeriet projekteret bygning, der skal bruges til graverværksted ved Sommer-
sted Kirke.  
 
Bygningen, som bliver ca. 70 m² stor og ca. 4-4,5 meter høj, placeres nord for menighedshuset.  
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Den opføres i traditionelle materialer, som menighedshuset, dog naturligvis i en enklere ud-
formning.  
 
Det er vores vurdering, at bygningen ikke vil påvirke udsyn fra eller indsyn til kirken, og den 
vil derfor ikke være forstyrrende for Sommersted Kirkes omgivelser.” 

 
Kirkegårdskonsulenten har i brev af 21. juni 2022 anført: 

 
”Med anmodning om udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt ansøgning om opførsel af 
graverværksted nord for det eksisterende menighedshus. Forslaget er tegnet af Tegnestuen Me-
jeriet. 
 
Bygningen er lille, enkel og tilpasser sig fint den eksisterende bygning. Bygningens placering 
og beskedne højde betyder at den, efter min vurdering, hverken påvirker kig til eller udsyn fra 
kirken. 
 
Der nedrives en eksisterende garage vest for det eksisterende menighedshus. Der er på planen 
indtegnet to medarbejder parkeringspladser umiddelbart syd for den eksisterende garage. 
 
Jeg vil anbefale at disse parkeringspladser flyttes længere mod syd, så de kommer til at flugte 
med menighedshusets syd facade. Arealet hvor der nu er vis parkering og hvor garagen nedri-
ves, bør lægges ud i græs. Medarbejderparkeringen kan med fordel etableres som græsarmering. 
Dette vi gøre ankomsten til menighedshuset smukkere og skabe en lidt bedre defineret grus-
plads foran bygningen.” 

 
Kirkegårdskonsulenten har herefter i brev af 7. november 2022 supplerende udtalt: 
 

”Med anmodning om udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt supplerende materiale i for-
bindelse med ovenstående sag 
 
I tekst og tegning beskrives at parkeringspladserne, som før lå i forbindelse med en bygning 
som nedrives, flyttes. Således kan der etableres et større sammenhængende område med græs 
ved menighedshusets gavl. 
 
Dette giver en god sammenhæng omkring sognehuset og svarer fint til de forslag jeg stillede i 
den tidligere udtalelse. 
 
Jeg kan derfor anbefale at projektet ændres som foreslået.” 

 
Haderslev Kommune har oplyst: 
 

”Natura 2000. 
Det nærmeste Natura 2000 område er Nr. 92 Pamhule Skov og Stevning Dam (H:81 og F59). 
Det ansøgte er beliggende mere end 8,7 km fra Natura 2000 området.  
 
Naturtyper og arter der udgør udpegningsgrundlaget for området fremgår af nedenstående ta-
beller. 
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Det er Haderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke vil medføre en væsentlig negativ 
påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.  
  
Arter på Habitatdirektivets bilag IV. 
Haderslev Kommune har ikke et konkret kendskab til forekomsten af dyre- og plantearter på 
Habitatdirektivets bilag-IV i området omkring bygningen. Det skønnes at projektet ikke vil for-
ringe levevilkårene for dyre- og plantearter på Habitatdirektivets bilag-IV. ” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 

Fredningsnævnet har på et møde besigtiget ejendommen den 26. januar 2023. 
 

I mødet deltog formanden, Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Thamdrup og det 
kommunalt udpegede medlem Olaf Hansen. Desuden deltog Bent Karlsen på vegne Danmarks Na-
turfredningsforening, domprovst Torben Hjul Andersen, bygningskonstruktør Steen David Jørgen-
sen, arkitekt Rikke Martinussen, Jens Kristian Friis på vegne Sommersted Kirkes menighedsråd, 
graver Flemming Petersen og sognepræst Samuel Skadkær-Munch. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Arkitekt Rikke Martinussen redegjorde for baggrunden for ansøgningen og anviste den ønskede pla-
cering af graverbygningen. Menighedsrådet konstaterede i forbindelse med en renovering af menig-
hedsrådshuset, at der ikke var tilstrækkelig plads til de nødvendige graverfunktioner. Placeringen, 
herunder afstanden mellem menighedsrådet og graverbygningen, er valgt for at bevare indkigget til 
kirken.  
 
Bent Karlsen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har bemærkninger til ansøgningen.  
 
Fredningsnævnets udtalelse: 
 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Sommersted Kirke admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder, træffer Kirkeministeriet efter indhentet erklæring fra Fred-
ningsnævnet afgørelse om nyplacering af bygninger på det nævnte areal og tillige om selve bygge-
planen for disse samt angående beplantning af arealet. 
 
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 de fredede arealer. 
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Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Sommersted Kirke at sikre indsigten til og ud-
sigten fra kirken.  
 
Efter besigtigelsen og en vurdering af sagens oplysninger, kan Fredningsnævnet anbefale, at Kirke-
ministeriet meddeler tilladelse til det ansøgte. Bygningen vil alene medføre et yderst beskedent ind-
greb i indsigten til kirken på en kort del af Kirkevej, vest for kirken. Det anbefales, at der stilles vil-
kår svarende til Kirkegårdskonsulenten omkring parkeringspladserne. 
 

 
                   Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 

                Esbjerg den 2. februar 2023 

 
 
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
Sommersted Kirkes menighedsråd v/formand Jørn Peter Byg, Storegade 32, 6560 Sommersted 
Bygningskonstruktør Steen David Jørgensen, sdj@mejeriet.dk 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk; siros@haderslev.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, haderslev@dn.dk       
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet Haderslev: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
Haderslev Domprovsti, haderslev.domprovsti@km.dk  
 

mailto:sdj@mejeriet.dk
mailto:post@haderslev.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:planer@msj.dk
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