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~.a.n.ntd..t al' l!.•~fOl·ut4ft IlltHi,iH Qutln8 deklaration U4.1J

udtltt tor kOJlln\U1ol'ttin..' l,y :s.es pi eJenuf,)Ølh,en art. ;,r •• ' af' terte

.J~~1a~'~OIlIJ.ra.t.41 60,,;ll, med opr.rk.· flr4. prioritet ~iU)t de Ui111-

pre t.1q;l,yl;lw h~tt.f81I3er Oi,~llI.r.dre blrder, b\{ol"Oca henvhoe til OJt:l)"

dom,JeDll bla4 1 tlr'-t;boger .•

lå \u.J eber6 ttigø L 1 henhOlu, til Jek1 :,l"at1or.en er fndulf1..\:ø-

n.wn.'t tor 1:il.iclcnulev 1Wl~sr-~~.1uj\red8O.': ~om,,~rlited so ns tneu1g-

ÅlHlsrA4 bver to.r 311...

8/1
Jens Nissen. Joh.SchmidL".

(

J .Ii.Damgaard.

Valdemar Nissen.
Obr.Ravn.

Johs .Schnddt • H.I.Bkytt.
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U'adersiircvne t'ormL'l,f.a tor UOIll:,erated EiO:irlC9dd o.tteotcr~r

herved,8i torautf!\lnde ur:derølcrlvere udfØr det Bulede eo,'uedd.

Sornltler~;ted
Sogneraad. H.I.Slqtt.

Den af Sommoratl3d sogaerld vod udstodd1se af n.:crvwrendo
dek13ration foretu3ne disposition godkendes.

Huder'fllev am'tsråd,den l.febr'uar 1952.

Pinholt.
IDdt~rt 1 Dagbogen til Tingbogen tor Retskreds Jr.89
~ad.rsl.v Kebstad m.v.,den 12.1ebr.1952.Nr.528.

lrst Tingbog Bd.II Bl.52 Atd.II l.
Davidsen.

Genpartens rigtigbed bekrættes.

( f rednlngsn~i~vnl1l ((li

IIJJcl·sll.l~ AlllL::fJtHl.,kllli!.,

""'",",



I

I
41

ti.

Nis Wogensen. Jens Nissen.
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~~l' ~~v,.~~~rtJ,;~~~;~~av,l;)_uersted S061~~I4~~ ~P%'1~.;e:~~ fP:~~o_ift'~
~~ ~~ ~1~~~~J"~1 tinglyste hæftelser og ~,b7.:r«er.,~vorpø
henv1ses tl1 ejendommens blad 1· tlnt;bot':en. l"

PI taleberett i~~et 1 1,enhold tll deklurat tonen er fredn1J.~;s-

nævnet tor Hadel"ulev amt s:rådskre d::>OG :.J Olllm.ers ted SOi;'.11S Ølenl~heds-

må hver for s1L- , .
. , .

WeD~,hedsr'det for l;)QØlr.,erated BOLn.den 7.Dec. 1951.

Peter Petersen.
H.C.Jobansen.

Harboe Pedersen.
Niels Miobaelsen.

Bob Jørgensen.
P.Andersen.

Underskrevne tormarld tor SOIlA'.erstø4 sogns menli.:hedsriå

r);. attest.~.rlherv.4,at forallsUende \l{14~~~~1v~nl'.,.~dg~;fd8~scw-

lede men1JbedsrAd.
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P.Petersen.

Det tiltrædes,at nærværende fredningsdeklaration tinglyses som
servitutstif~ende på art.nr.113 af Lerta ejarlav,Bommer6ted sogn.

Kirkeministeriet,den 22.apri1 1952.
P.M.V.
E.B.

J. Bengt sson
fm.

Indført i Dagbogen til TingbOgen\t0r Retskreds Nr.89.
Haderslev Købstad m.v.,den 2.lIaj 1952. Nr.1917.
~8t t1ftgbog Sommersted bd.II bl.63.atd.II nr.l6.

Davids.n. IVr.
Gebyr1:1 14& ltr.2 .00
to kroner. Genpartens rigtighed bekmttes.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 7342 4121 fax 7442 4123

IVlodtagf.:'v .'"'k v~,
,') 0\1- og NafUfS'iYV0JSt:J.li

Den 11. april 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 712006

Ansøgning fra arkitekt Jørgen Toft Jessen om dispensation fra fredningen af
Lerte kirkes omgivelser til udvidelse af Dansk KIokkemuseum, beliggende
Farrisvej 12, Sommersted, Vojens kommune.

- § 50-

• Der fremlagdes skrivelse af 20. marts 2006 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 06/2528 ..

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

Det fremgår af sagen, at den pågældende ejendom er omfattet af en deklaration af 22.
april 1952 om fredning af Lerte kirkes omgivelser. Det fremgår af deklarationen, at
arealet ikke må bebygges eller beplantes, således at udsigten til kirken ødelægges, og
der må heller ikke opsættes skure, boder og toiletter m.v. Udover fredningsnævnet har
Sommersted sogns menighedsråd påtaleret efter deklarationen.

Det bemærkes, at Fredningsnævnet den 10. marts 2005 meddelte dispensation til en
udvidelse af Klokkemuseet. Af denne sag fremgik, at kirken i dag ejes af Dansk

• Klokkemuseum, og at der kun afholdes gudstjeneste 4 gange om året. Det
________0I!1lqi}!.gl_ig&~~<!~~~~~~_af menighedsrådet udlejet til Klokkemuseet. Det _~~__2Q!Y~!,'!t _

det nu fremsendte projekt skal erstatte det projekt, der tidligere er givet tilladelse til.
Det er videre oplyst, at den ansøgte bygning ønskes placeret i forlængelse af den
eksisterende kirkebygning med en forbindelsesgang. Den opføres i en højde på ca. 7
meter, og rygningshøjde på kirken og den ansøgte bygning er ens. Bygningen opføres i
træ med reference til de gamle sønderjyske klokkehuse.

Sommersted sogns menighedsråd har ikke haft nogen indvendinger mod projektet.

Sønderjyllands Amt har oplyst, at området er blevet besigtiget, og det vurderes, at det
ansøgte ikke vil tage indblikket til kirken, idet bygningen opføres bag denne. Amtet
har herefter indstillet, at der meddcles dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger, herunder særligt om nybygningens placering kan det
ikke antages, at indblikket til kirken vil forringes eller ødelægges.
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I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler Fredningsnævnet herefter
dispensation til opførelse af en bygning på ca. 180 m2 til klokkestøberi i
overensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelser.

Dispensationen kan ikke antages at være i strid med de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, 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 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 .• -lkb- --------- - -- - -- ----
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