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REG. NR.
Lwli."Wlle.~Hlr,j ad.l bl.5.
Rrt. l1r • 5 o,.; l ~7 L Iil eum-
&"81'Q eJ~l·la.v.
r.l'. l.;~,~UIl.~,o("n. Anmelder:

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af lir. LØSum sogne-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet fpr r~nde~ amts-
råds kreds erklærer undertegnede kroejer Johann Johannijen.
LØgumgaard , J '

, •. l

som ejer af ejendommen art. nr.5 Løgumgaard ejerlav.
J .l.. "I

mig herved villig t1~ at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnjijl således:
Parcel 165/51 b~.5. 291/54 bl."

beliggende syd tor kh'ken.

Fredningen har følgende indhold:n..,e Ilaa eJheller
Arealerne må ikke bebygg~r 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.



r.,

For fredningen ydes ingen erstatning.
l,
I ".

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 hæfte~ser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbog~,

• Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for lir. Løgum
sop hver for sig.. - . ~~ ~.. . '

.-Blgn • .Johan Ohr. lohannsen
ø1gn. Karie .Johannsen.. ,. ,

(. • .. \1' .......

Foranetaaende fredningsservltut tiltræde ••
• 1

t den 14' marts 1953.
l ""\ l' I • l~, t

1'. n. y.

eign. inglJl stof t
tmd., .

L . ~. .... \~ • • I

Tløg1'8nlnaB~åte8nlng ni 2~/3 19~3.
_.---..

Afskriften. ~ls'lgheå bek~.f'.ø.
Natulfred ningsllæVI18t

for den 9/4 1953.
T"'r ri '"r ;:,mt

LJl:"'ol ... ll
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Løgumgaard bd. I 01.-39,
årt.n~.39 ~øgumgaard
ejerlav, lir. LØgum sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af Hr. Løgum 8Ogll'-
.

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredpingsnævnet for.Tønqer amts-
rådakreds erklærer unde~tegnede Br. LØgum aosneraad Ted samt-

lige medlemmers underskrift,

som ejer af ejendommen art. nr. 39 LØgumgaard ejerlav,

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

Farcel 46, 14?(48, 174(41 blad S LØgumgaard,
beliggende nord 'for kirken.

Fredningen har følgende indhold:
De maa e.1heller

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.
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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 tingboge~,

Påtaleberettiget efter d~nne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Nr. Løgum

sogn hver for sig.

sign.: H~ Fredsted!
Iver ](a~zen,

P .A. Lund.

Herman .Juhl,
reter Kameen,

Chr. .Jørgensen,
H. .Jørgensen.
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Foranstaaende fredningøservitut tiltrædes.
Natu rfred ni n gs nævn et

for
Tønder amt.
LØgumkloster, den 24' maria 1953.

" ,

sign. ihgels'toft.
fmd.

Tinglysningspåtegnin~ af 26/3 1953.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
\ II j

I , den 9/4 1953.
l, (. ti

/
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~Ø~aard bd.I bl.38,art.nr.38 Løgl1agaard
ejerlav, :Jr. LØgumISOgn.

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af .r. LØgumeOgu.-
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnæv?~t for Tønder amts-
rådskreds erklærer undertegnede lIr.LØg\llll sogns menlgheåsraad

paa prestoembedea Tegn.

som ej er af ej endommen art. nr. 38 LØgum~rd ejerlav,

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

k:1rken.

Fredningen har følgende indhold:
. . eJheller lIaa de

Arealerne må ikke bebygges.tixti 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.
Saalamgø ae pa,e.gældende arealer administrerCts at dO

kirkelige myndigheder, t~ffer kirkeministeriet - do~.~fterind-
hentet erk1ar1ng fra fredningsnBvnet - afgØrelse o~ nyp1acering
at 'bygr.,lngorpaa nlBvf:t,arosJ." og tU1lge om 'bJggeplaDe~ f~r disse.

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 tingboge~,~irkemlnlBterlet8 SOdkendelse
forbeholdeø.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfre~ning~-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Ir. LØggm

80gn .amt tønder amt. pzovstlUdva1.g hver for sig.
. . . . - ..

~enlsb:.d8raadets tomand attester.r, at 8amUige rudets med-

l.mmer har underskrevet. lir. Løgum, den 14'december 195'3.. . . -

,sign. Holger Pahus,
sign.: Bans D. »redsted, Casper .1~sen,

Lauritz Holm, . Peter il. Jenaen,
1.:8. lohannsen.

aogneprast, formand.
!bomas Bansen ,,
loha, PeterseD,

Det tiltrædes, at narverende fredningsdeklaration tinglyse.
som servitutstiftende pas art.nr.38 Løgumgasrd eJer1av, lIr.Løgum
sogn. Ktrkemlnl.atenet" dan 23tfebruar 195'4.

1'.)I.Y.
B.:B.

sign. Einar 1.l/lwe.fm.
J'oranstaaende fredningsservitut

Naturlredr\lngsrlcXV""'l
for

Tønder ~mt.

tiltrædes.
• den l8'december 195'4.

Tinglysningspåtegning af

:P.B.V.sign. Bnge1Btoft.
frIId.

22/12 1954.

N'-lturtruUldl1~}SI\<.-oV,,~t Afskri ftans rigtighea bdkræftes.
101

10nr!pr F,n';' den 9/1 1955.

l ... ' __

.~.



•
FREDNINGSNÆVNET>

,-



i ,.. -
t'
"\1,

l
\
~
!ir
t~
t
I

Il, II ,
( e.:\
l,,
'l'

a'
f,

.'

REG. NR.

LØgumgaard bd.I bl.39.art.nr.39 LØgumaaard
eJerlav, lir. LØsum eogn.

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. Br. Løsum lOgRe-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtr~de så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-

råds kreds erklærer undertegnede Br. LØsum sosaeraad yed eamt-
llge medlemmer. underekrlt',

som ejer af ejendommen art. nr. 39 LØ~saard eJerlaY.

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

..aroel ~ blad 5 l.Øgumgaard..

bellgs.od e øet to r kirken.

Fredningen har følgende indhold:
o D. aa ejhellorArealerne ma ikke bebyggeSe~ oeplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder " bdder, 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.

-,,,11. ...\\ .. 1



For fredningen ydes ingen erstatning.
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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 naturfredpings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for lir. LØSum

hver for sig.

Sogneraadetø to~anG attesterer ved sin Underskritt, at samt-
li8e øogneraadets medlemmer har underksrevet.

Løgumga ard , den 16/1 19,6.

sign.: 1'. LUIUi, H. Jørsensen, H. li'rodeted, H. Jubl,

lilels .k'eters8D, Jakob llatzen, Biels ieterseD.

T 1 l t r æ d e e •
LØgumkloster, den 21'januar 19,6.

t-:aturll\dlli. J;'IL~,I .l

fer
T:.•," , "IIlt. sign. Bnge1etoft.

tmd.

Tinglysningspåtegning af 23/1 1956.

Afskriftens rigtighed bekræften.
< ,
r 0.. L1l... .. )· ~Atlll.

den 6/2. 1956.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02022.10

Dispensationer i perioden: 20-08-1985 - 21-05-2004



Vaturfredningsnævnet for Sønderjyllands
~) amts sydlige fredningskreds
.. Dommerkontoret i Tønder

Nørregade 21 - 6270 Tønder - Telt. 04 - 7?;22 05
..J \.-',.', __ '~;' /'" _,

jø I
ijat; ~ ~p. Ii} 1.~i1 fredningsregisteret
M ~~f, ~I!! II~ i\. til orientering /2.

Yq -gS-

Den 20. august 19B5 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,

følgende 8ag p~ dommerkontoret:

J.nr. 68/85 Ansøgning fra Naturforvaltningsprojek-

tet om tilladelse til tilplantning af

et ~real ved Nr. Løgum Kirke p~ matr.nr.

328 Løgumg~rde.

- § 34 - Kirkefredning -

§ 47 - å -

Der f"remlagdes skrivelse af 23. april 1985 med bilag fra arnts-

rådels NuturforvaltningsproJekt, j.nr. 8-52-10-13-17/83.

Det frcrng~r uf sagen, at arealet udgør ca. 900 m2 af den vcst-

ligste del af matr.nr. 328 Løgumgårde, der ejes af Løgumkloster kom-
rnune. Arealet er opgivet køkkenhave og omgives mod nord, øst og

vest uf 3-~ rn høj bevoksnlnu.

Det er oplysl, al lilplnntningen allerede er sket, og at plan-

lerne er æblerose, slåen, el og mirabel.
Stiftøvrigheden har intet mod en dispensation, j.nr. 42/0909/85.

Nævnel meddeler herved den ansøgte lilladelse, idet det forud-

sættes af den udvoksede beplantning holdes således, at den ikke væsent-

S.A.K u~o/
lig oversliuer 120 cm.

\1)( ,

Afggrel~n kJn inden 4 u~gr tra dens mod~~else indklal!es tor.
Overfradniorrsn::zlvnel, AlIl~lIe".de 13, 1256 Kabenhavn K. af ao.
søgeren 0ll fOl'Slælliue myndiaheder. Først nar del efter kl~2e-
fristens udlob er konstateret, at afgerelsen ikke er indbragt tor
OverfradninflSnlllvnel, kan dispensationen udnyttes.



REG. HR. 2- 02 '2. , \ O

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS
AMTS sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6279 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

\;lorlt:-G'O't ,
S!<ov-' : ~.. : : :r-:isen

: 'n~ "'):
_ ." .:1'-" ........._

Den 24. marts 1992 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:• J.nr. 8/92 Ansøgning om tilladelse til at opføre en

mandskabs- og redskabsbygning ved Nr. Lø-
gum Kirke i Løgumkloster kommune.

§ 34
I

Der fremlagdes skrivelse af 3. marts 1992 med bilag fra amtskom-
munen, j.nr. 8-70-21-1-521-4-92.

2Det fremgår af sagen, at bygningen, der bliver på ca. 70 m ,
agtes placeret syd for kirken på matr .nr. 5O4 Nr. Løgum ~)Arealet
ligger i landzone og tillige indenfor fredningen af Nr. Løgum
kirkes omgivelser. Fredningens formål er at sikre kirkens frie
beliggenhed.

II Det er oplyst, at man i menighedsrådet har drøftet flere
forskellige placeringsmuligheden omkring kirken. På et møde den
29. august 1991 blev den nu ansøgte placering foreslået og
drøftet.

Amtskommunen har indstillet, at det ansøgte imødekommes og har
herved bl.a. henvist til, at den foreslåede placering ikke væ-
sentligt vil tilsidesætte formålet med fredningen.

Nævnets afgørelse:

t.
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Det er overfor nævnet godtgjort, at enhver anden nær placering
end den foreslåede, vil være uheldig for kirkens frie beliggen-
hed.

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation efter naturfred-
ningslovens § 34, til den ansøgte placering af mandskabs- og
redskabsrum.

I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

S.A. o~~ /ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.



REG.NR. 2.022. lO

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

Moåtageti
Skov- og NattJrstyrelsen

2 8 APR. 1993

,- Den 27. april 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 17/93 Ansøgning fra Løgumkloster Andelsbolig-
forening om boligbebyggelse på del af
matr.nr. 5 Løgumgårde, Sognegade 1,
Løgumkloster kommune.

§ 50 - Kirkefredning

Der fremlagdes ansøgning af 26. marts 1993 med bilag fra arkitekt
Jens Kr. Andreasen, Christiansfeld samt skrivelse af 6. april
1993 fra Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-21-1-521-19-92.

Det fremgår af sagen, at der skal bygges 6 boliger å 50 m2 og et
fælleshus på 70 m2 samt et redskabsskur på 25 m2.

Amtet har ingen invendinger mod byggeriet.

Fredningsnænvets afgørelse:

Nævnet meddeler herved dispensation i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50 til det ansøgte i overensstemmelse med
indsendte planer og beskrivelser, dog på betingelse af, at
vinduer og udvendige døre udføres i træ og ikke i hvid PVC, da
plastik materiale ikke harmonerer med et byggeri så nær kirken.

I medfør af
såfremt den

lov om naturbeskyttelse, § 66, bortfalder
ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

S.A.$ ou:;~

tilladelsen,

/ha

..u ./
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

..\1odtage\" .
-Skov- og .Natu:rstyr~~.sec

REG, NR. :l O 11- . \ O

Den 10. september 1996 behandlede formanden, dommer S.A.
Koustrup, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 36/96 Ansøgning fra Bofællesskabet

Løgumgårde om tilladelse til

carport på matr.nr. 547

Løgumkloster kommune.

Lobækparken

at opføre en

Løgumgårde,

§ 50 - Kirkefredning -

Der fremlagdes ansøgning med bilag modtaget gennem
LØgumkloster kommune samt skrivelser af 4. og 9. september
1996 med bilag fra Sønderjyllands amt, Miljøområdet, j.nr. 8-
70-51-4-571-1-96.

Det er oplyst, at den pågældende carport med redskabsrum er
o 2pa 33,3 ro.

Kommunen og amtet har anbefalet det ansøgte.

Ifølge fredningsservitutten må der ikke ske bebyggelse og
beplantning således, at udsigten til kirken ødelægges.

Menighedsrådet i Løgumgårde -
sammen med fredningsnævnet er
fredningsservitut af 19.
indvendinger mod carporten.

Nørre Løgum Menighedsråd - der
påtaleberettiget i henhold til
september 1952, har ikke

Fredningsnævnets afgørelse:

Da opførelse af en carport det ansøgte sted ikke strider imod
fredningens formål, meddeler nævnet herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilla-



- 2 -

S.A.

3 år fra dato.delsen, såfremt den ikke er

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
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, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter .

•



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

• Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74 42 41 2310rltaget i
Skov- ()r! .\'HoJ(htyrdscn

, ~ MAJ 1999

Den 3. maj 1999 behandlede formanden, dommer Claus Kej ser,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 17/1999: REt:. i\~D -I .-, ')? \ ('J
. \l..11fi.. ""'-'-J d--" -

Ansøgning fra Løgumkloster Andelsboligforening om tilladelse
til opførelse til tilbygning til eksisterende beboelse i
Lobækparken,.matr.nr. 547 Løgumgårde, Løgumkloster kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 15. februar 1999 med bilag fra
Løgumkloster kommune.

Endvidere fremlagdes skrivelser af 9. april 1999 fra Ribe
Stift og 15. april 1999 fra Sønderjyllands Amt, Miljø-
området, j.nr. 8-70-51-4-521-1-96.

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

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet af
en deklaration om fredning af Nr. Løgum kirkes omgivelser
med det formål at sikre kirkens frie beliggenhed. Det er
bl.a. bestemt, at arealerne ikke må bebygges. I forbindelse
med opførelsen af bofællesskabet Lobækparken blev der
udarbejdet en lokalplan, og det er her bestemt, at projekter
skal forelægges Frednings~ævnet inden udførelse.

Sønderjyllands Amt har meddelt, at det kan anbefale
ansøgningen og har hermed henvist til skrivelsen fra Ribe
Stift, hvoraf bl.a. fremgår, at tilbygningen ikke vil være

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og NaturrtyrelSen
J.nr. SN 1996-\2:\\ ~ __~ \
.\kt. ..r. L( D
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synlig fra kirken, ligesom den heller ikke vil forhindre
indsyn til kirken.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Eft.er de foreliggende oplysninger vil det ansøgte byggeri
ikke være i strid med fredningens formål, hvorfor Nævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler
dispensation til opførelse af en 14 m2 stor tilbygning til
fælleshuset ved bofællesskabet Lobækparken.

I medfør af naturbeskyttelseslavens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus C~

Afgørelsen kan inden 4

for Naturklagenævnet af
der. Først når det efter
at afgørelsen ikke er
dispensationen udnyttes.

uger fra dens modtagelse indklages
ansøgeren og forskellige myndighe-
klagefristens udløb er konstateret,

indbragt for Naturklagenævnet , kan

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
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Modtaget \
:';kov- og Natul,tyrelsel1

Den 12. maj 2004 behandlede fornlanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 15/2004

Ansøgning fra Nr. Løgum menighedsråd om dispensation til opførelse af en 50 m2

stor tilbygning til eksisterende mandskabsbygning på matr.nr. 504 Løgumgårde,
Løgumkloster kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 19. april 2004 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-52-1-521-1-03.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt gmndlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Jørn
Outzen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsservitut, tinglyst den
25. marts 1953. Efter fredningsbestemmelserne må arealerne ikke bebygges.
Fredningen må antages at have til fonnål at sikre Nr. Løgum kirkes omgivelser,
således at udsigten til kirken ikke ødelægges.

Ifølge ansøgningen ønskes den eksisterende mandskabsbygning forlænget med en 50
m2 stor træbygning, der skal anvendes til maskindepot og opbevaring af materiel til
anvendelse på kirkegården.

Den kgl. Bygningsinspektør har anbefalet, at der meddeles dispensation.

SøndeIjyllands Amt har meddelt, at en udvidelse af bygningen i den ønskede retning
ikke kan antages at være i strid med fredningsformålet. Det er oplyst, at den
eksisterende mandskabsbygning er placeret således, at den ikke har negativ
indvirkning på kirken og dens omgivelser.

Amtet har bemærket, at det ansøgte også kræver dispensation fra natur-
beskyttelseslovens § 16.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger kan en udvidelse af mandskabsbygningen i
overensstemmelser med de indsendte tegninger og beskrivelser ikke antages at være i

Skov- og Naturstyrelsen I
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strid med fredningens formål.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler Fredningsnævnet derfor
dispensation til det ansøgte.

l medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

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.

/kb
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