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REG. NR. lQbC) /L,
FREDEDE AREALER

Rag.nr.

509-15-1

Kommune: Christiansfeld Ejerlav: Hejls by Matr.nr.: 4a, 27a og 36a

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

F.P.U.j.nr.: 540-91-3-72
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Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A400176) af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1212 I NV
Bekendtgjort:

•
~ deklaration:

Fredningsnævnets k~IWQtt&'US::

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

.~Interessezone: III (det åbne land iøvrigt)
Formål: Sikre kirkens frie beliggenhed.

20.1.1953

Skala: 1:25.000

Sagsrejser: Provst Exner
Kort udarbejdet dato: 22.9.1977

Kort revideret dato:

~erfo~o~: Private
Påtaleret: Fredningsnævnet og

Menighedsrådet

Diverse:

Indhold:

Der må ikke opfØres bygninger, plantes hØj beplantning, anbringes telefon- eller
telegrafmaster eller transformatorstationer, skure, udsalgsboder, beboelsesvogne
eller lign.
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REG. NR. /9~9Æ 1,'
'/, l'
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Mo.tr. nr. 4 !! HeJle by ae; sogn. Anmeldore
Frewuneanwvnet for Vejle ~at.

Stempel- og gebYl.'fri i honhold til
~ 33 i lov 1'11'. 140 uf 7. l;lllj 1937.

]lrodn111esdel~lul'uti 011.

UnderfJkrevllEJ proprictwl~ KllUdo Uieløun, "I.li:E.skltUlcl",lIejle, ind-

går hervol1 l'>åfor ut 'Litll'u3e til Hej1s kirkes Oj kll'koC;&rds frie

b\3l1G{~ol1lled nt :trude noJennr'Jvntc al'oul uf uon mi~ tilhøl"t)l1de C;ål'd

"Bulklund", eJ.ledoe:
Areale"t omfatter m[~t1'.nr. 4 .9; ui' lIojlo lJY og SOeH, do(. kun

don lod, Bom gItmlOC1' til kirkedtrdtm.

Ilotte ,-u'eal Ilå i1;:1.:e bebyggotJ ellor tilplo.ateB mod høj bO[ilu.nt-

nin.::;. Dor l:l& lld:e u.n'Lriucoa tolo1'o11- ollor telo[p:'u.lhueter, tranofor-

mutor8tutiol1c.l~, skur'o, udpulsepoJol', lJoboeloeovOL?lO ellor U.:;tlOnde.
DOlme bOI;r~eramI:)1l.!c wl lyses p1. OVeill1i3vnte ojendom o~ de matr.

nr., i forbindelso l,lOdhvilko den Ud~Ol' sallllet oje:ldo!ll mod påta.le-

l'ot af i'J:'cdninJonwvnot for Vojle umt 0.3 lillmiu,rwJsl'.1dot i'Ol~ IIojla.

JIojla, \lea 25. muj leJn.

V. Knude nielson.

Til vi ttul'1i~hod 00 lJc;tc l.Uldol'skri ft , ret Le dato og om at

undcrskl~voron ur myndIgl
o. Jør,gencol'"1, provat, Poul Ulsdal,

sognepr,Jst, lIojla.Hr. Dj(,:)rt pr. [{old1nB.

Godkendes i hewlold til § 11 i lov nr. 140 af 1. maj 1931.
Frodningsl~vnct for Vejle wnt, don 30. decm~bor 1952.

c. ltudbeolc.
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REG. NR. /!'~.PÆ ~~

Mntr. nr. 27 .! Hejle by og 806f1. Anmeldere

Fre4ningBlWvnot for Vejlo But,

stempel- og gebyrfr1 1 henhold til
§ 33 i lov nr. 140 af 7. maj 1937.

Fro~11ngsdeklQrQtion.

'I
;

Underskrevne Chr. Veotergaard l'rondaen, Ur. Bjært. indgår her-

ved pi tor at b1<1raee til I1ejlø ldrko oe kirkeg&rdo trie beliggenhed

at frede et areal af den Lllg tilhørende ojendcm matr. nr. 27 !l af

Hejle by 0(; eoeJ.'l eåledesl
Areolet omfattor en b~e langs kirkes4rdediget på ;0 m pa-

:ralolt mod diGet og i nuwn"e <'·.;$.fstmW-...;t'ra dette.,r..,

På aroalet mAder ik.\I;e opføres bygninger, plantes høj beplant.

ning, anbringes telefon- eller telesrafmaater eller traneformator-
stationer, sImre. udealeeboder. beboeleeevosne eller lien0n4e.

De~~e beeter~o18e må lyses på overuuuvnte ejendom OB de matr.

nre., 1 ::rol~b1ndell3e med hvilke de udgør fast I,ulmlet ejendom. med

påtnlerot uf frodninGBllllJvnet f'or Vejle fJ1llt og uoni[jlederAdet for

l1oj18.

lIejla. den 25. maj 1951.
Ohr. Veeter[)aard Frandeen.

Til v1·tter1iGhed om mate tuldorukri.:t't. rotte dato o~ 0I'll a.t under .•

alertwren er myndigt

B, Jøl·sonaen. prowt. Poul Uldedal.

Ir. 13jært pr. Kolding, Sognepr<l:lst. Hojle.

Iodkandeø 1 henllold til f 11 1 henhold til lov nr. 140 a.f 7. maj

1937.
Fredldngm~v.net for Vejle amt. den 'o. deoember 1951.

O. Rudbeok.
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REG. NR. /?~9~
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Matr. nr. 36.! He31s by OS; soen. 111'l1lo1derI

VredningIDlWvnot for Vejle amt.

S1ieutpel- Ou G&byrfri 1 henhold til 5 33
1 lov nr. 1'0 at 7. maj 1937.

)!'rodn1ngs ovex'enskomsi;.

U'n4erukl'ErVlle~årdOjcl' 1'. ahriutlanucm, lIa31s, iuugClrherved :C01'

at b1drago til He~ls kirke oa ld~'kQ~li.I·da!rio beliC30nhod pA, at

nedcnuuvnte rdiS U14øI'Olld~ ojendQl.l1 lllutr. nr. '6 a ai: HcJls bY' 08

øO@l indeø u410d081

A.1'ealøt bootll.l~ o:t cm bl't:Jll'.ll:l$ på 50 m. fra ejend~onø .ydl1uo

~ø ••

Dette areal må ikke bobycgea eller tilplantes Llcd høj beplantning,

anbl'1nae_ telofon- ellor telegræma.øtex·, tl'anufol'll1Ei.torøta:t.lem.r, øku-

re~ ud8algøbo~er, beboelsoovo~o 6l1or 11&nen4t.
Denne buøtemulclse fJå lYII08 på ovonu.JVll1ie ejo1ll1o.m 0[; uo metre

ure., 1 1'ol'blndeleo l!led hvilko den udGør on samlet CJJondom., mad p4-

talerot for laen.1@lOdartldot 1'01' Uojlø 00 t'rGd1W1g~vnet l'OZ' Vsj1e

Bejle, den 25. maj 1951.
Eetor Olu~ot1ansen.

~11 vitter116hed om tJt~teundcrultrlft, rfJlItQ dato 03 ca at unde1"ooo

ek1'1.voren ...:1" ;syndig.

s. Jørsønoon, P~O\~t,
l_r. Djrort pr. Kolding.

Poul Ulodal,

aognepmet, Uejllh

. -i•..
Gollkondel3 1 henhold til § 11 i lov nr. 140 lU: 7. maj 19'7.

,
ll'rodnint:>8WDvnet fOl' Vejle a'llt, den Jo. deoemoor 1952.

O. Im.dbeok. DU/ m.Er.
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Terræn 0/
IIt!Jls by.
H,!;I.s SC9n,
Nørre - 7j;rsfrup herred,
V~/e 0/771:

Udjærdtjef / on1edm;"y 0/ Jredm;"y qf
klrJreyoordens orng;YB/ser:
Ko/øny ; jul,' /9S~.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01969.24

Dispensationer i perioden: 14-11-1988
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U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds.

Den 14. november 1988 kl. 9,30 afholdt Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde på Hejls Kirke-
gård. Nævnet var repræsenteret af formanden civildommer Ib Lind
Larsen, Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, Nis Mikkelsen, Sim-
mersted, og det af Christiansfeld Kommune valgte medlem, Holger
Fischer, Aller.
Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen, Kolding.

Der foretages:

F. 130/88
jfr. F. 167/78

Dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34 (fredningen af Hejls
Kirkes omgivelser) til opførelse
af en tilbygning til bestående
redskabshus på Hejls Kirkegård,
matr. nr. la, 4 a, 27 a og 36 a
Hejls By, HejIs.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 14. juli 1988 fra arkitekt O. Reinhardt Hansen,

Haderslev, med påtegninger,
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2. tegning nr. laf 14. juli 1988,

3. udkast til beskrivelse af Hejls Kirke,

4. kopi af skrivelse af 8. august 1988 fra landskabsarkitekt r.
P. Junggreen Have til Haderslev Stiftsøvrighed,

5. kopi af skrivelse af 5. september 1988 fra Kgl. Bygningsin-
spektøD Jørgen Stærmose til Haderslev Stiftsøvrighed,

6. kopi af skrivelse af 23. september 1988 fra Nationalmuseet til
Haderslev Stiftsøvrighed

7. indkaldelse med indvarslingsliste og

8. skrivelse af 11. oktober 1988 fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening, lokalkomiteen,

For Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen, mødte land-
inspektør Palle Grønlund.

For Haderslev Stiftsøvrighed mødte fuldmægtig Margrethe Wind og
med hende arkitekt O. Reinhard Hansen, Haderslev .

Menighedsrådet var repræsenteret af formanden Anne Marie Raun og
medlem, murermester Peter Hansen.

For Christiansfeld Kommune mødte bygningsinspektør Kaj Bøhme.

Der foretages besigtigelse, hvorefter sagen forhandledes på ste-
det. Der var enighed om, at ansøgningen kan imødekommes.

Fredningsnævnet voterede internt og meddelte dispensation fra na-
turfredningslovens § 34 (fredningen af Hejls Kirkes omgivelser)
til opførelse af den ansøgte tilbygning til redskabsbygningen på
4,80 x 3,56 m, således at tilbygningen udføres i umiddelbar for-
længelse af den eksisterende bygning og i samme materialer og
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farvevalg:
Der meddeltes endvidere dispensation til indretning af en af-
faldsplads på det anførte sted, således at affaldspladsen får en
dybde på ca. 1 m og indrettes således, at affald vippes ud over
kanten, og således at affaldspladsen tømmes med grab ovenfra.

Der tilplantes på skråningen mod syd med avnbøg og liguster, der
ingensinde må få en højde over det eksisterende stengærde.

Sagen sluttet .

Mødet hævet.
Prednlngsnævnets afgørelse kan påklages til o-,-er-
fredningsnævnet senest 4 uger fra den dag, afo:o:rel-
sen er meddelt. En tilladelse eller dispensa,ion må
Ikke udnyttes, før klagefrislen er udløbet. Er klage
lnag/vet, må tilladelsen eller dispensationen ikke
udnyttes, med mindre den opretholdes af overfred-
ningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den Ikke
,el .udnyttet Inden 6 år fra dens moddelelee.

Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Nord-
lige Fredningskreds, den 29. november 1988.

Sendt til:
Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen.
Christiansfeld Kommune, teknisk forvaltning.
Skov- og Naturstyrelsen, 3 ekspl .

.------_.- --
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
Haderslev Stiftsøvrighed.
Hejls Menighedsråd vi formanden Anne Marie Raun.
Arkitekt O. Reinhard Hansen, M.A.A.
Medlemmerne.
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