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Fredningsnævnet 14-03-1953, 16-03-1953,
11-02-1956

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>
I-
I

•

•

Ile



I:r .
REG. NR• ..2~~;JY -3 ~,,

I

"

~ ""

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

,t •I~'
1

'

\,

l'

I'

rkeb7 W.I bl.48.
art.ru.'.78 oa S47

trkobJ eJ~r19v.
liØlIfrj &Op. Anmelder:

NATURFREDNIN6SNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredni ngsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af Bil• ., iOOGIle-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder a~ts-
rådskreds erklærer undertegnede lHn.,tmll.ll~ Ol'w.:r1QU L. Uunaen.
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som ejer af ejendommen art. nr. 76 Ktrkdby,

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

+urael J30/19 bl.4 Kirkeby, b~l1cu;nQena~-veøt fQ~ kirken,

åOe; kUn den du). af i<Jln:callu.ll, da.r ligger tndentor en afl;l1;o.nd at

100 meter tra. kl~kogua.:rd@n *J~(.1·cal 17~30 eto.

Fredningen har følgende indhold:

I
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.l)ell maa eJhollar
Arealerne må ikke bebygges.~beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger,
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For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogev,

Påtaleberet~iget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for

aogn hver for sig.

JlornnGtVl:lonl1e 1"l.',J\..millf:;lJcarvl tut til trc~de~.

Nalurll edningsnævnet
for

Tnnd€r Flmt. l'. n. v.
Gien. ~naelqtott.

tmd.

Tinglysningspåtegning af 26/3 1953.

Naturfred l!il)~Srl~V III::[

for
Tøn'r1er amt.

Afskriftens rigtighe~ be~ræftes.

den 9/4 1953. .(~). /
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Elrkeb1 bd. III bl.llB.
urt.IU'.3::!5 0" 4"
Kt~k~by ejerLav.
Rsemø so il1•. Anmelder:

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. ~mØ øog~e-
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfr~dning~nævnet for Tønder.amts-
rådskreds erklærer undertegnede biaVler Aamue xe~er J~.
Kirkeby •

som ej er ~f ej endommen art. nr. 455 og 32, at .Jtirkob,J ,eJerlav,

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

~aroel 286/98 bl.4~ art.4,5.
parcel 285/98 bl.4, ar't.325.
beliggønde nørd rar kirken.

Fredningen har følgende indhold:
De Dlaa oJheller

Arealerne må ikke bebygge.~ beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

Ejeren forbeholder sig at opeæ~tG ~igaard. 1 en afstand
af mindst ~ meter fra ;LandeTe,1enparoel 27~~1f) 1»1.4.

:Bigaarden maa hegnes med et hegn l 1/2 me1ier hØJt.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

•

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Rømø

sogn hver for sig.

Kirkeb7, den 19' sept. 19,2.
sign. Asmus ~ater ~uhl.

J'oranstaaende frednl118aservi tut 1011 tnlåee.

Nc1tU ITI ol! lill. tPI k\.; vllLL

j (Jr

10c,c1cr c.rnt

• dan 16'marts 19S3.
l'. n. v.

sign. Enge):stof't.
Tinglysningep~tegning at d6/3 l~~:

---~------- , ,

'\'11\ l Atulu' utens rigttghelS 'bekræftes.

den 9/4 19'3.bi
Tønder amt

_lll<'
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Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af ~ ....
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
rådskreds erklærer undertegnede iWIUf _.- .-f.&beOanøJ JiM.

Id.å" 08 1fI'UI8, •• ltedoU wøpo

som ejer af ejendommen art. nr. '142 • Idn.oå on .... 4)) 06 14)

• JfJ;'lilo'~Qm_oClQ'.

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

.& Gl'oøl 269/97 kOl"bl.4 - en.4,3ø l'SJ:kelW.
.. 268/90 .. 4." 142 H

\altowsacAø __ .~J'o,l;"ø .. DOr\l ~Ol' "ln.en •
.k'ol"oel ~4. 2' OS 2'3127 kOl'tbl.4 - an.143 I.ll'keb)'.
ulto__ ode tG1ID81" Q.' Oll 8JC1 tor Idl1um.
Bamtll80 tOI'~VD'O pa~o.11ol' tl'o4 .... Clu.... b~ed.
i'01'001 ~.l oG .t) ko"'bl..4 • &1".14] I.ll'købJ."-'&_1."'" tQlUlltl" er.ve." tor ktl'k.e••
»el" htlCl•• dØD401 ~t ~l'oøl1tU'Dl!l. GUl' l1GPI' IDdoDtoI' 100 aø"ol'
tIa ktl'kslPoZOeD ~I'ool 11S/lD .'0.

Fredningen har følgende indhold:
et1belloJ' aa do

Arealerne må ikke bebygges.~/beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgs steder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tOiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hunde gårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.
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For fredningen ydes ingen erstatning.

aael..... Gø llIaoøald.Ddo oroulu uatøtau-.ft8 .t d. Idl'k.·
lisa IJ,JnalfijleCSol'.'rættel' kll'kemtnlD'Qr1et • doa o"el" IDdben'et.
erklarins tra II'8GDtnøa~VDot.- at~l'el..oa ~~lQa.l'laa.t bN~·
DlJl&.1' a,ea .vDl_ 1I.I'8al .. o*, 'Ullao 011 -.sa• .,lAUO rol' Ol•••• 10....
_aylO' AlJGaol'48D lw.'h 08 aaal'Oa~18C1' II,Y •• 4el' ~I"el' '11 "eD
_lddlllMln Y'eG aNal.mB lt.aaeDi:le "n.'.p.an (~1'0.1 ti).
'~tt.r kll'keøSDletol'So' døS U4eD bQt~1A '11 ••~ tl'eGDiD881"
k1ol'e'lon .tfi1'0118 OID~l;1eo.l'lD8 at rr&lle'opl~l'd'" _aninaol',
b·~~~n\\~ \61' t"~~·s ~~~~~m~"'''r!!~~Ø!MY1a:. og grund-

ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen Cl. Kll'ilQIIIDlo'u'l.t. soako•• l.

•• IOl'beboldoe.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for ~ 1080

hver for sig. '

JIIeDlabedel'Oad.'. tøNø.M Ot'.0'81'01'. a' ~Ut •• lfOeAle,. _ ••
lfØl101' bur WlØøl"e~l'w"t. øm". aOD 9/12 l'Sl.

aSun.: A.X81B. JeplI.'cm. 1'.1. »ubD. lau Il. m.e.. • .Obrl.
Ho~1' B. Co"l. MoUlln8 KØller, 1101"80 I •••d.

At 1011Ulp moalpeø81'alllØatø aa1Jdlomr:lorbt:..1' .... 1'8I1.nv.'
a"oa'ol'eø. eluu. Axøl B. J.~~B.øa.8OUD.~~et.

C1G.
11 .u_, tt,1'ftlCSe8, u. DIJilI'V~J'OIJØo tl'eanlnpClleU.ol'.'loll '11181,.80.
BOm ØOl'vUI1'oU,,'ttDiJu Jjaa ul't.DI'.14".143 06 430 &.ll'ko_ ~8r).ov.
tiØIDØ MSD.

t laturfrHJnin:;:.:nwvnot
ior

T,- ,":-1- ( _""1 rnt. t I. 1 , I' • Cl o ••
1o"iUlD1o:1oa'.I". den 11' tebruar 19~6.

~. n• .,.
elp. _de'oR.

tma.

Itl&-k.«.llnhtllJl"iot. Gon "6'JoDt&e1' 19S6.
I. 11. V.

~. B.øl~n.HtDal" loøw8.1m.

TlnglyønlocspåtesnlDS af 13/2 19~6.
-.----

I'hil I II Ir (" II J II ~J '" II , • .; V I I l. t
h••

l r.rtri2r afrlt

AtBkrlttens rls\lghed b.kr.t~oB.
den 26/2 19~6
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02022.09

Dispensationer i perioden: 23-03-1990
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U D S K R I F T
for

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds .

Den 23. marts 1990 kl. 14,00 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde ved Rømø Kirke. Næv-
net var repræsenteret af formanden, civildommer Ib Lind Larsen,
Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Thomas Lauridsen,
Stubbum, Christiansfeld, og det af Skærbæk Kommune valgte med-
lem, landmand Svend Ole Gammelgård, Gejlbjerg, Skærbæk.
Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen, Kolding.

Der foretoges:

F. 6/89

Fredningsbestemmelserne ved Rømø
Kirke, matr. nr. 78 Kirkeby, Rømø,
m.fI.
Rekvirent: Ribe Stiftsøvrighed.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 23. januar 1989 fra Rømø Præsteembede med påteg-
ninger,

2. skrivelse af 26. april 1989 til Sønderjyllands Amtskommune,
fredningsafdelingen,

MlljørJ~nlsterlet, J. nr. SN

fclrrJ AP~01~O
Akt. nr. J
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3. kopi af skrivelse af 27. oktober 1989 til sognepræsten, Sønder-
jyllands Amtskommune og Ribe Stiftsøvrighed,

4. kopi af fredningsregisteret ved fredningen af Rømø kirkes om-
givelser,

5. kopi af fredningsservitut af 9. december 1953,

6. afrids af matrikelkort,

7. kort,

8. omslag med 5 fotografier og

9. indkaldelse med indvarslingsliste.

For Ribe Stiftsøvrighed mødte stiftsfuldmægtig Finn Brandi Hansen.

For Tørninglen Provsti mødte provst Ove lund og provstiudvalgsmed-
lemmerne Ove Falkesgaard, Kirsten Clausen, Viggo Stidsen og lau-
rids Roager.

Sognepræst Poul J. Willer var mødt.

For Rømø Kirkes Menighedsråd mødte formanden Bodil Glistrup og
medlemmerne Birthe Winther, Kirsten Rasmussen, Carl Petersen,
Gerda Carl og Niels Offersen.

For Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen mødte landin-
spektør Palle Grønlund.

For Skærbæk Kommune mødte formanden for ejendomsudvalget Laurids
Nissen og kommuneingeniør Niels Ejnar Bech.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte fru Rosa Schmidt.
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For Lindet Statsskovdistrikt mødte statsskovrider Jørgen Eigaard.

Ejeren af matr. nr. 78 Kirkeby, Rømø, fru Thora Hansen, var mødt.
Endvidere mødte dennes søn, der er bruger af ejendommen, vognmand
Knud Erik Hansen, og med ham konsul~nt Poul Himmelstrup, Danske
Vognmænd.

Der foretoges besigtigelse, hvorunder landinspektør Palle Grøn-
lund redegjorde for fredningsdeklarationen og fredningens græn-
ser.

Sagen forhandledes herefter på Kommandørgården. Sognepræst Poul
J. Willer deltog ikke i forhandlingen.

Stiftsfuldmægtig Finn Brandi Hansen redegjorde for sagens rejs-
ning og bemærkede, at stiftsøvrigheden ønsker fredningsnævnets
afgørelse af, om det er i strid med fredningsbestemmelserne at
anlægge grusbunker, og om den indrettede andedam med andehus li-
geledes er i strid med bestemmelserne. Stiftsøvrigheden ønsker
for så vidt grusbunkerne og andehuset fjernet.

Provstiudvalget tilsluttede sig dette .

Menighedsrådsformanden bemærkede, at man gerne ønsker en løsning
også under hensyn til vognmandens interesser.

Finn Brandi Hansen foreslog herefter beplantning.

Ejeren og brugeren af ejendommen bemærkede, at de aldrig har gjort
sig klart, at der var tinglyst fredningsdeklaration. Der har ikke
hidtil været problemer i forbindelse med oplagspladsen.

Naturfredningsforeningens repræsentant bemærkede, at der ikke hid-
til har været problemer. Hun tilsluttede sig beplantningsforslaget.

Jørgen Eigaard og Skærbæk Kommunes repræsentanter tilsluttede sig
ligeledes beplantningsforslaget.

ll.
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Palle Grønlund bemærkede, at det er oplyst af blandt andet bru-
geren, at oplagspladsen er indrettet før 1. april 1970, der er
ikrafttrædelsesdato for by- og landzoneloven. Pladsen er siden u-
hjemlet siden er udvidet ind i det fredede område. Der er ligele-
des oprettet en sø her. Depotet kunne eventuelt placeres et an-
det sted. Rømø har behov for en materiale/lagerplads, og der bør
også tages hensyn til erhvervsvirksomheden som sådan. Adgangsve-
jen er en privat fællesvej. Oplagspladsen er nok blevet for
stor. Han ser gerne beplantning inden for pladsens nuværende
grænser. Der bør ikke plantes foran søen. Andehuset bør nok ikke
kræves fjernet. Der bør være tale om et 5-10 m bredt be-
plantningsbælte med fyr.

Efter forhandling opnåedes der enighed mellem samtlige tilstede-
værende om, at der på ejerens/brugerens foranstaltning plantes et
10 m bredt plantningsbælte af fyr, således at plantningen finder
sted i den syd for oplagspladsen liggende markfænde, parallelt
med den første del af adgangsvejen ud for kirken, og således at
der ikke plantes foran vandhullet. Beplantningen udføres inden
1. juni 1990.

Nævnets medlemmer voterede internt og meddelte dispensation fra
fredningsbestemmelserne til indretning af den anførte beplant-
ning. Der gaves samtidig tilladelse til udnyttelse af oplags-
pladsen med dens nuværende udstrækning inden for det fredede om-
råde på betingelse af, at der foretages beplantning som anført.

Formanden bemærkede, at han ønsker indberetning fra fredningsaf-
delingen umiddelbart efter, at beplantningen er foretaget.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, senest 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må til-
ladelse eller dispensation ikke udnyttes, med mindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

>r. ------------------------========================-
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Sagen sluttet.
Mødet hævet.

lind Larsen

- 5 -

,
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds t den 18 APR. 19!1)
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
6. december 2018 
FN SJS 28/2018  

 
J.nr.: FN SJS 28/2018: Ansøgning fra menighedsrådet for Sct. Clemens Rømø om tilladelse til 
at nedgrave elkabler mv. på kirkegården og omkringliggende arealer på ejendommen Havne-
byvej 152, 6792 Rømø. 
 
Fredningsnævnet har den 18. juni 2018 modtaget en ansøgning fra menighedsrådet for Sct. Clemens 
Rømø om tilladelse til at nedgrave elkabler mv. på kirkegården og omkringliggende arealer på ejen-
dommen Havnebyvej 152, 6792 Rømø. Fredningsnævnet udbad sig yderligere oplysninger og disse 
modtog Fredningsnævnet den 12. september 2018, den 1. oktober 2018 og den 22. oktober 2018 fra 
Tønder Kommune. 
 
Det fremgår af sagen, at der syd for kirken ønskes opsat 6 lys-pullerter. De er udført i ubehandlet 
stål og har en højde på 1.2 m. Derudover ønskes der opsat 3 nye lysstandere, der svarer til de stan-
dere, der allerede er opsat på området. Placeringen fremgår af kortet nedenfor. De røde cirkler viser 
placeringen af de eksisterende lysstandere. 
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Infotavlen er sat op på to standere på hver 195 cm høje, tavlen er 169 cm bred og 107 cm høj. Det 
fremgår af sagen, at infotavlen allerede er blevet opsat, men at denne er opsat lige uden for den 
nordlige mur og dermed ifølge fredningskortet er placeret udenfor det fredede område. Ligeledes 
vurderes belysningen på den nordlige del af kirkegården at være uden for fredningen.  
 
Arealerne et stykke nord, syd og vest for Rømø Kirke er fredet ved deklarationer af 14. marts 1953 
og senere. Det fremgår blandt andet af deklarationerne, at der ikke må opsættes master, så udsigten 
til kirken ødelægges. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsordenens § 10, stk. 5 besluttet at meddele me-
nighedsrådet for Sct. Clemens Rømø dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1 og stk. 2. som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår: 
 

”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes således, at udsigten til kirken ødelægges mid-

lertidigt eller vedvarende. Der må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, 
vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej heller må der på arealet 
opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, ben-
zinstandere, transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.” 

 
Det med blåt skraverede på kortet nedenfor viser fredningens omfang. 
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Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 5. november 2018 til Formanden for menighedsrådet, Viggo Chri-
stensen, Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Dan-
marks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Bota-
nisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet 
Tønder, Tønder Provsti og Ribe Stift anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med 
høringsfrist den 26. november 2018.  
 
Miljøstyrelsen, som yder teknisk bistand til Fredningsnævnet, har den 7. november 2018 udtalt, at 
det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse, ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder 
på de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Ribe Stift har den 23. november 2018 skrevet: 
 

”Til brug for sin vurdering af sagen har stiftsøvrigheden indhentet en erklæring af 22. november i 2018 fra 

kgl. bygningsinspektør Gunilla Rønnow.  
 
I erklæringen anfører hun følgende:  
 

”Der foreligger en ansøgning fra menighedsrådet vedr. nedgravning af kabler,  
både på kirkegården og udenfor.  
 
Det er vanskeligt at forstå sagens indhold. Tilsyneladende er der kun søgt om  
gravetilladelse, men ikke om tilladelse til opsætning af lamper. 
 
Man må forstå det således, at man delvis indenfor og delvis udenfor kirkegården  
ønsker at opsætte 3 lamper, svarende til dem der allerede er på kirkegården.  
Dette kan anbefales.  
 
Desuden ønsker man at opsætte 6 lys-pullerter, udført i ubehandlet stål og med  
en højde på 1,2 meter syd for den vej, som går langs med kirkegårdens sydlige  
afgrænsning.  
 
Dette har vi ingen indvendinger imod.  
 
Vi kan ikke tage stilling til de arkæologiske krav der vil være ved gravearbejde  
på og udenfor kirkegården”.  

 
Efter en gennemgang af det tilsendte materiale, herunder erklæringen fra den kongelige bygningsinspektør, 
kan det oplyses, at stiftsøvrigheden ikke vil modsætte sig en dispensation fra fredningen til at opsætte lamper 
og pullerter på det fredede areal som ansøgt.  
 
For så vidt angår nedgravning af kabler og opsætning af belysning på selve kirkegården, der ikke er omfattet 
af fredningen, kan stiftsøvrigheden oplyse følgende:  
 
Menighedsrådet, der forestår driften af kirkegården, træffer beslutning om belysningen på kirkegården. Me-
nighedsrådets beslutning skal ikke godkendes af andre kirkelige myndigheder.  
 
Der henvises til afsnit 2.2.2 på side 23 i Kirkeministeriets vejledning om kirker og kirkegårde fra 2001. Vej-
ledningen kan ses via dette link:  
 
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/krg/Kirker.pdf  
 

http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/krg/Kirker.pdf
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For så vidt angår gravearbejder, herunder nedgravning af kabler mv., kan det oplyses, at Nationalmuseet har 
eneret på at udføre arkæologiske undersøgelser i kirker og på kirkegårde. Nationalmuseet ønsker sædvanlig-
vis at blive orienteret om påtænkte gravearbejder på kirkegården mindst 5 uger før de iværksættes, når der 
skal graves dybere end 25-30 cm.  
 
For så vidt angår arkæologiske undersøgelser uden for kirker og kirkegårde, varetages de af det lokale mu-
seum – på Rømø af Museum Sønderjylland.” 

 
Fredningsnævnets 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 fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fred-
ning, hvis det ansøgte ikke medfører forringelse af naturtyper og levestanden for arter, som området 
er udpeget for.  
 
Det er formålet med fredningen at sikre, at udsigten til kirken ikke ødelægges midlertidigt eller ved-
varende. 
 
Fredningsnævnet lægger til grund, at de 6 lys-pullerter og de 3 nye lysstandere ikke vil have nogen 
betydning for indblikket til og udsynet fra kirken. Da det ansøgte således ikke er i strid med frednin-
gens formål, meddeles der dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og stk. 2 til det 
ansøgte på vilkår,  
 
at de lamper, der opstilles, svarer til beskrivelsen i ansøgningen, 
 
at lamperne placeres som anvist ovenfor, og 
 
at gravearbejde udføres efter Museum Sønderjyllands anvisninger. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
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Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 6. december 2018 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Formanden for menighedsrådet, Viggo Christensen, viggoc1212@gmail.com 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk    
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Tønder Provsti, toender.provsti@KM.dk  
Ribe Stift, kmrib@km.dk  
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