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REG. NR . .l~ J:t. ~j

sta tsmin1steriet, København I~.- -;:;
+ l afrids eft~r ~tr1kulskortet.

J 1\ •• ' i!" - ~'lo ( ;I' ~, ITI~;d
.l. • • - - ·.hu.·... l1.A.r! .

;"1 .". .. ~ :'Y.,d J ijL-il :

• i ...J _ • .:.: r.lllu ;, JIi SJUDliBOLiG
. : .. , , :, fIlr:~B4P1nE:US.

11 r e el nJ~ ~.... ø t l 1 'i)"ji ' ........... ...----- .. --~--_r-
l.

, I.'" ....~. . I

iJndartepeae m&eldnb,vi&er l!'r11iaOl~.'U'''V! .~.:tt~J' til-
by4er herved 80m • Jer af eJ eudOWllfhl LndtfoJrt;i ,.•tal ..... n ter ao1;t-
ru~ b111d .U.( b.1ad 121, art. Jll:. 5-.:iet'rliJrleJ.rla" og .oan •• t
lade n@cl.~vAt. areal at ari.nr. 5 frede.

Arealet b••xr+1i' a4104Q&,.. J .,
... . J .... .... . J., ~.. ". ....

tarcel Ar. 91/2' kol'~blad 1, Sot 'ru, kort41atr1kt.
:'reel.n1asen har følg.nd.. omfB.J18'
Areal.~." lÆk,'uden ~d41n6~Y ...t. a04kea4else b'blb-

i ••• ller beplant.~ m1dler$141et 81ler ".4yareaele, 11,.,0. del'
h.ller ik.ke pi ar.alernel'll4·· ..... .,eGiRe eller aabI'1na'. tl'8Dllfor-
aato~.tat1QD.r, telefou-' Oi·~~1~grafma.t8r 0l lilA.Ade, dlr,& .~~.. .. .

, ,o,~~~. ~., ud.algs.te ., i",l"ul.l', vope 1;11 "boel •• elller
tore.a~e& o~beYariu~ af redskaber .ller lignende ekaAb.dator-
et)rreude ieAstande.

:;01' frec1.t.1iu~en kl".>3ver Je~ ingen el'stat.n1~.
J·e.,; 81' 1n<lfon,Ue t md., at OVi4utAelllie tJ'edu1n~øUllud

Un&l,yseii 9' min oV8.::.:uavute .jell<loUl, dOi vdan udg1ft for a1&.
~Aialeb.reiti~et 1 ueahold til foraa8i&.ad. 1z er tre4-

n.!.A&e.w.ilTuet :tor :;)"nderborl$aatBl'ådsk1'ewda oS tlottNll JIlfW1i1'led.··
~~d hver fo~ 81~.- - ~ - ~ - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~

idet treduiu&~vnet tor Søuderoozg .. '.rAdskre4& mo4-
taaer 0i ~odkend.r foranstående trø4ninasi11bud. be.t~. 41t,
at t1lb~de~ skal t1ngl~øe8 '.~ ~erv1t~' på eJea40mmen 1ndf.rt 1
t1a&DOaeQ tor Sottrag bind IiI blad 121, art.AI'. , Sot~p e~.rlav,
~ottru, .aiA, der 1 forbindelse med art. '9 lotlrup Ol eJeadoamQu
biAd 111 blad 256, art.Ar. 218 aawmeste4s U4&er .~ laa4bruc.

~erY1~~tte~ er ogrjkkenele 1 4et vi4 •• t multi_ omlaaa.
1484 he.lUl1A t.1.1 torau.u. •.ad.es.rv! ",u:'ter .U.I' b7l't..zo.

hea"iu8. t11 ve4hatiede ~lAibo&8atte.t.
80K ilER. V••teJ' Sottra». den 4. aaJ 1"'.

II'1t. Cl&&l8e.a.
~,.~. tiaal,at .e4 1. ,rior1tet, 14.t .tt••t...... t

realeme 1 lurturtreda1q810Y8Ø, særl!, 41ww. f lo, Ol"lqttac.t.
F~D~1~Gaj4~i~fJO~ S4IDa~O~Q ~~~Su!~ilBJDj,

Naturfredningsnævnet 4e.u.l'. &l.lgua't 1953.
for A. il ...lll",

k'" :' .1' ." • '·l::rcds. tonaand. I J. J •.Dek.uek.l'.
Ir! to~ .~eæ9Ql o~ iob3X til
det otfentll~e 1 medt. af n~-
tQl'tre4n1nasloT nr. 140 at17/5. lql~ 4 ~~. ---------~--
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•

u·nd.ert~~e<iø euketra ~4'iQ ..\fW&W8al.' J~~~@I'~!~j."l,JOlf.,

V~B~er JO~trMp' t1101d.r herved sam ejer at 8Jend~A 1D4t~rt i

tiubbo~e~ t~r Jgttr~9 bind 11 bl~J 54, ari.nr. 11, ~ottru» eJerl~v
0i ljOg,a, at l~dli u.,dG~lJUl:lvutu ~rual at art.u. 7" frede.

-~rti~lø·t. 1.;f!!~~~!l!'~!~~~"tlI.'~..J'. ,.L., j.:.. ':.~.~~

~~'oal U~. 4S~bU kortblad 12. ~Q.~,~1atr1kt. be-
1t:.>1"..lilll.uetat ,~~'te~ ..~~~ _t9~.,9.l~o1,Y~~~1 ~~~- ~:fd f~_~ lUrken &lod
nord, amtavejen mod Q1at, ~-' .n l.i.u1e paraUel. JIled V8Jen 8.14 'fox:
k1~~n o~ 6v m u~~ ~or .~~~ vej 6a~ ~r~. mod 81å •

• r .. t.l.u1~fui h" )f~l.a'Ut ~~l

Al.. it.;L.,J,'.u.Q ~ti 1~. J__ 7'~.G eller be,plau:tuø mlUerl1d.i 6 t
'.11.1:·'".'d.Utinde, li~uoo.m·i~Z;)-iifuElr 1U:e Rå arealerne mA ~r..,."tiati
iraa eller ~br!n~bu t~~llljtormators\atiQA.r. ~el&ton- 0& telQ~rai-
mauter o~ lioUu~de, ~Q~på eJ Q»~tt~u sk~, aGsalguatedar. i~~o-
IiGl', VO~4ti: til beLo"l:øeeller for~t~~e«l Opbll'ftlLl'll1;fi af redakabar
ollet' &J[ li .....4.l.tJ.Q .a~Ai.l.UiJ ...t'ox'Gi.vrnl.Ql1e "ilutaa4e ..

~J~r1udcn fo~o~hold~r si6 rut t11 lav ueby~l.e på AZ'8a-
l~t, dQ~ kwu Eltte~ tO~ud~ående fo~b&Adl~ med fr8~~VUGt.

",Ol' J-1'E:dn1lLotwlJ:l. ~4'wVl:.lr J\:d; ill~ø.n erøtat..n.iuu..
Je~ er l~~fo~ut~et ~u, a~ wvenatå84ue trødui~Bt11buu

t1~lJl:lfjLi !J4.l llI.in OVUIJ,4;;.Vuf,t;; fllje'4Jo.a, doa; 114eu. Li.d.~l.ft for miS.
~~t~!e~~re~t1~GL 1 ~æUlol~ til fo~anatA$~e ør tre4n1ubØ-

~yne\ tor ~underbor~ awtg~~dskr~Ja o~ ~at'~p ~8ni~.~eri4 bver
:tor lji&.

•

i4.t tre~cmævue 5 :tøJ: ~~4d..rboZ'leaterldekl'eGs UG ta"er
og ~oclk.end.rfOI'&l1at.iewle fre4JUn.øtilbl,lc1, HateDllUl84.$, at "11-
bu.4et ekal t,lQBlysea 801& øen!tu10 ",1 tlJeMOIIDIen 1Aa.tilfl't i t1DfJ;bo'Sen

tor ~ot"ru» bln4 II blad 54. art.Ar. 17 So'tr.p .38,.1•• oc .ogn,
~·eal 1f1. tlngbog.4 ,2860 a!.der udgø~' et landbrug.
i.lUA4iJii/.a V•• ".r ~ott;I'U."dfUl 4. ma~ 195'.

u:a.r.l.. Jacobsen.

-&Iltr •• t1Ja~,1Q'" aed l. :vr..iol'li.ft, 14." at" ••• _n., a' r.~-
lel'WI1 Jl&"i1l~l'.4Diq.loyeu, urlJ.& 'eml •• S 10, el' 1..'....".

IØ.D~ll((JS1U;.YJlE:r JOa 'ØI}}BitBOltG J.JlII~.1tl»tutUDa.
Naturfredrun gsnævnef

h'l den l). a~.1. 195'.
UulHll....1Ll"")~\) (~nt~ ..rc~l~:..~"reds. A. JJ1.aLtlr,

formand. /J. J.JHlk,.ek.l'.
rrl tor utam»øl 0& ~.b~r 10.1.1
4et oft~D111ie 1 medt. af Aa-
tu..r.-tre4n1~aloy IU". 140 ai'
17/5. 19'5 § 53.



n\~-Til}::' " ~,'"
.f! rrt,-f..fUfU:P ..,'f: t::' P'!' "it.' r·: l

9~+' Ovtlli~'.fr;~f-l :r .:;"':~:t. 1:"" ~m·~
t 't;r \fI"l: ~ r~it)~.f n'i? 11lf!, l" 1 r·'! .l

't t > - ,itftl"irq'''

'r' ''Ur,,"''','

• !' 1 ' 1~''''1'!:' t?ollY·;...

~i~' ·,....'(';r;) ~4'11""~' 'rrl ......rt'P.·

. qon 1<' ~~~t 1~~)·
M.liJfJllp.Elq~Jll tla;.I"*J\l.wt '

l.~:tt"'Rlf'G!AM~1.l ,..4")1J' ~~~F.'i '\,,,,,!??r.y'l"r"~~"
18 .... , 'f _''''''~'ØT~ttJ'f}A,~!4· ~1T~ f!\"..,,,ml9n~ 10' flt. T~#~fI«.'·._:Wlt' .~'l,,,,,~ ~';1$(J 1'- ~'t.T"f.:r~rq~l :r't" .. ~r."/)l,lt·".9· fff 1.11111-

""'1 'f~ ,~.,'" fl~'8~~'

~t""f !~". J\ø'P-f,r.r ~'},.s:'t~1~· "-e', 14" \'*:J~' 'rP)'
O't-cun f'U'. fa.t"!'~.t.pcf;'t.", ~;.;:.",('"" m~·qeI . .rJq~19r. G~ JguqPL1J~·

'tCl~. nOf.~:r~ '!Yp1fj 11 1"1"'1 ;..:, J "I'f'f' "11,' ,'.~ ''':t ",~:r"'~ q''''T..l':)1'JI, ()t~ t?~""T-

P'T<JfJ' er-T 17'\<1- t""''1 on'~ ".."!.j1~A:rr"1 r "i ~1l1!i tl"!,"'\;r""!\~' TtTlltlu." ~ -l!:,p:t~,~'ll""t'
I'lq q:~".,.~mr..t, .\Q!.'iil":'l ... l''tl'l' .....:'. 1: "r,,'!!qTf T:7"111rrl l" "I'r, W·tl)f'·""l"'1'Il"l'" f·y,q;.rl Wf, ~lr-

TQ'fil4: T..t.rHJ1j'Ti"~-·~~" I~"" T~!."" r'T,"'1' ....f'1". -",r'1'l'/·"r.?"" ~'il'" r,~'t fl"t<:~r,:r·

.... "'\1'.. "'T~"
'."'fI"~.",?'/I0'l" ~""1. ';'"".....~{(,... ....- ...~ ... • 't"'" t'j',.. .. f j f~ '4\. """'l'"f1-~ ,....,." ....~i.r 1,. .....~~ .," .... '! "

0,0::" !,... 'r '. ". T ,(" ~ .. -l - f' ,r ~.... .,..... "'1", .... , ,... ......'Ø, ""t"... f~ "l' ~ ........ '....,.
t ' .... 'I

f 't•..,!~}.'1 ..." 'I'" ., ....
. ., I t "M ... ""'I ~.~~.. ~

, "
'-j'

"t't~>f.) ~ ........ , ...... o ~ ~~ r ......",.....1 .. ! .. .... '111 ..... "',. . ..,. .
j .

'''I''.-t-~''' "f' ••
• " .... ~ '" '"":l T ~ 7 ~'". I t ..~- "'\ l \" q '! .."', •

,~~. ",,,,,,."? r'"-'11 G't,rt.~ ""'f· ..... ''''''9"-~ 'i.,r\"'''''~~''f··t'tr~
f' t ...:;· ..'f1'~' .. ~ r ..... ' .. , ..

-""'}e" t;t ...1....~.."."'''1''' '" '"-';'~n;''' .... r <:t. , .. ,. ""~ .. 1 l':""" ··~r'~'~?-l~l'" ~I '" ,. .... ..,«~

• I· l' T4}'t """-J! '" r -lO 'r: t ...• ~ .. ~,. ",~, ,;"........,.......,..,.~"1......,...,~l,· ••• ·,. "'1"'~·

,,%~,/,,' I' 'l-'''''''' ~1"f ...~"".-
,... ' ......... ~ Ji" t......,..

- - r 1" '''' .. r f - T:' -,. .. ,

"""",<fi'~""\ ~~ :r:r"~\l'r.:~""";") 1""'" 'l .,-..\' r -.,t 'f~ - • \ ,.... .. .. \ T~nr" ...

....1.~ wrtr:'t. f.~f~'·'?G1"" r"' ':J,~1""'~ r("~~r~".tH~H'" ~ 1.'~"r'·r:""- "l'- f.:!T ...f:i?·~· ~

Ut"r.:" 1I.'t..l'!'t.......1' .,"", t'''~''l'r\- .;.~.u:"'LJ~r.'I' "i'" ""l" ·r .. •· ......·.. ····,.. ,,~ oI'o .. ,... .. r'".~-.l[.o:.r.'l. .'.....I G# l'. ~.-.. ; ,', -"" .,,,, '. "'0'

" . J-i''..:-., lTl~ •. 'd'~~rT"l~1 T .'.~':')~ e'p"'!;, ,..,~'~Te···f~., -r-J". {,:pn""r
'1.~!.....a.,- ~

J''; ri l,"""-;' . i........·:!"l~ ..·l 'r'.; l ~"""f{'-~',. ,.,.;.,....'·1 '.; ';...l .' r '.' ~ r t'

~7t.ycnT Or:- ~)'I 'l"'I ·'1 T'" .' \ 1"1'1 :".'1"'J ··'r.·'·r~t~ "."'l o:-'Vp:'r~:E.~.4!"'l"t"~"1~'" "'l'~"I' ·... ~I c"' TT"r~ ~-···":·J~~tf -'~1 ,~"'1.;·' 11'(' let··
.I:.~t:.r ...2'e.. a-.. .z' __ • 'S'DaPlsp~JS1Ule fiJOqF<PUØg

'''t..~l''f'l! 1'r1""l""'lT """.~" )"~ "--,,~ ,,_~r,! /if:1idJ r"1 "1"1. ""1'~,i.<:1:r "'l~t!
~1t~':1 r' ,.". ~ ~.,.\... •~", r t r' ~ laUJ\.æusD1f.~pi!l~lJ:n,eo.N."""" t '" r ,; r» r.~-
.....,..-:iClT~t ",~."J&ll[...... q»I,,1l.z 8lI.".zwllu8f)

.,,11" ........ :"'1,'.' l'Tt TJ(t .........., ..T ......f 'l' ~."'f'"' ··Ti'">·~l "''', ,.. • ., r..... .~,. \, YI'"~l"'''

, f'T~l.f"~"'~~Ii'i""" l,/"! ···(".r~ ...r !t"1.,l~"",:·1 r-r-"" :-." ....l·~t·ji't" ", .. '..,r,.- ...·~' ..~~ ... .,.,:4"A

,,~ , ......... ..... .~......... l'" .,...... .'t 'T .,.. '" -:'. .-,fln;r""" .,'~ r r·"·'" ~f:it"';..' ...·-: ... '.Q.- ~ .:::." ..... l.r -
·lIi!",_Jp\<" '....,"" .

".il{- Z_lO ·tt §~ rr'''~'''''' 1"C",..·.,. ~ffr- ~', ~,. .. .......'!',.,... __ 'o .", ....... ,

-lIeøefttJ1la/ --:~~.i.z_jai.,.u,i.."..'T~.Oamøs~pw.tI I
RIR mmoa!'oaf).1I'U

e ·.zll II -PJ'8 --._lA8tZOJ ~. ~ •• ~$.'.8t.lA-
II I: q'q'S ''']['f

~t'l~m ,~rf'l.-'" ..ti II .pq lIun·os Iloqlllli·i~.~,,:rJ:.;""r;.

ItM' ..• ~ ., . ""W~f:~~. 6t -.ten«e. -9! ..,~.., " tM ···.~·:·t:r.,'!..pn:t.'fl
t ••t. -lT lo .'&'•• P'q..fig~ .z.Pll.S·'~J1~.c,'~,-_'P • .z](B"elI .z0l lIetd"itt '1 ',.zeIvaI

f- r ~rT·.T'1~; (ITf(~r. i!·'::'(\J.T~~LJ::r·.::T,r('f·

"f.~iTIf·""" '~'i' V" ·~r:J-r-":'0Tl~:;-~-r(:-T~;';'-r ) - - :~.-n~;·1:~"~~"7\.rT
~F.Q'It1K' '~<"1'j~

i

-
•

ti

1.l
l

I

I
le
I



ili~.rlay. s.o'tl'llPblRde Y bla41 20'
art. nr. I 227
80&111 UO"'tNlI

! I

REG. NR. .tæ~ l I

stataJll1n1sterlett KØbeDhavn ~~- :- ~
+ l afrids efter matr1kQlskortet.

AJuael4.rl
lJlEl)jIua~ ... "f IJIBf 'OB h.iDJOO'RQ

.UU~S:a.kDSlniS.DS

~ ~ • 4 a 1 A & • t 1 l b u 4.

uAderte6Aec1e tl'.1C.. ~1. J:oalø_. V•• ter aGt"Np '11'14.1'
herved liIaaeJ.~ af .Jan4~en 1ndt~rt 1 ttaabosen tor Sot~
blnd y blad. 20'. art.nr. 227 io't:L"I.Li)eJ-rlav Ol "P. at 1&4_
ne48.lW1iilYut • .,.e.l at &1''$. nr. 227 frede.

Arealet beakrlYe8 _41e4e.&
J:'ar~.lDr. 492/69 kortblu la. ~o ••ru. kort41lJtrJ.k".

bfl&J1il1aat at YeJe•• ,4 tor UruA, d.n &Øl. _tav.J tra l1H1ara
til ;;}liIuderbo.l."lih04 bepøt aellell frk • .toaløeu 0& (fi.\katru Jaoob-
eaø Jord8r. doo kun i 60 ,. 41'We tra 40" .,4l1,e Jd.rke..... 1C.
at "648.

ire'ntDsen hø feliew:1e OfdAåA&1
Are.l.me .. ikke "'"gea .11... lMl,laa.a attUe......l.&t

eller veclvlU'fiue, l1&0.01ll •• r heUer ikk. »l øeal.rne al &1'&•••
~rGM eller aAbr1Ø&es tranato~tor8tatloA8r. telol08- 0& tel.-
&ratautor 0t& 11peA4e, 'erpl ej opuætøø ltk;a.n. ud8al ..... -.4.I',
isboder, vo~e til beboela •• ller tor_'&&•• e»be.az1D& at recl-
skal...r eller 116JlAlAdeIllUDhe4atora"t.vrrlil44..... tand••

~J.rlø4.D forbeholder S16 re' \11 la. beol&1ela. pA
arealet, dOi laU:l. fdter tozudglexi4e fOl'bancl1.1Ja4l .. 4 tnclA1. __ Ylie1

j'or tl'Gdn1Ø&e4 uliver J.", 11lgeu .1'..... 't»J.D&.
d.& er iucl:fQI"8U.' aed., at Oyeutlea4.. tnån1naaUlbWl

UD6l1ø •• på lI1n ov_n.wnatø e~en4OJl1,40g v.4eø wl.&U't tor al••
~åtu1.b.l'8ttl,.t 1 henhold tl1 tOI'... ".ade er t.-4-

m.1\&8~TD.t for 8i11n4erbor",.. ttrådaju'ede 0& iO'\Viol'pUAipe4.1-l4
hMr for aie.

J

14.' tncbUDiGUYl4et tor tt..a4ubo__ 'IIZ'Uaknd.a .4-
ta&.r 0& ,0dk •• 1' '4N'M.81&.ftad. freclAUl&.tU......., ... -.-.. "et.
at tl1bu.4.' okal. t.t.D&lllf•• eom .8n1 ti.1t »•• .1ø4-.a la.,••, .
i tlqttoau for kil"N' blu y 'blad 20', .,..... 227 SO'UR,
0.1er1&. 0& .011', u.al.)'l. ·U.lI6b"~u1o", .2. ..1' 1 ~.~l.t
..... JNAoa... blU !lI bld 10'. art.ø. r~ __ e."' ..... 1'

e' laA41tns-

80KiJEJh V•• t.r ao"ftJ, 4.n f ... ~1"'.
llIarl. .iaalael1 •

.'

.. '

I
I



I
I

el
I

11D&118'" ... 1. ,noI'11;8t, 14.... a1;"&8t6r•• , at "&l.ru l
ua1i1U'fftcla1lll:&alo ...eA, .... Ua de.e. § lo, er 1.. 'U8&81;.

'~VMIHISu4~UÅlIO~ ~~.nauaoiå~~sR1DSlBID~,
denl'. ~t 195'.

Å. Uabr,
.,1- nl..CI:r~,lnl1l'..r..n.~ fl , ,

10r tOX'llalld.

Ind~.rt 1 Daabosen ~or Betskreds Jr. 93 0& 94SøDderbor~ løbetad a.y. Ol Åle Herreder.
Sønderborg, den 26. sep~br. 195'. Da&bol Ir.'741.
LYS~. ~INGBOGI SottrQP Bd. V Bl. 20'. AKt.SKAB B 112

- afd. II nr. 2 -
UUG.BOGDCMMEREN

1.S0HDERBOR(,J BU.adt
tugbogsflllrer.

/'Phl11ys8n.

I
t

fri tor atempel Q,g 8Gb..,%'t11
4.t ottentl1,. 1 ••U. a:t 11&-
t1U'fredninaslov nr. 140 ~
17/5. 19'5 § 3'.

§ 14••• 2,- kr.
d.sb. )741.

-- ... ---------- ........ -
Genpartens r1gt1&b&d bøkræftes.
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jtn t::-,minlsteric ~.i~J_~cnlwvn. ~~J~R. .:ln~a.z
/

. - ............ 0 tl.l (;tJr matr1~lGo ...teett.,.t)Fredn.nr.25 SO. ISi
Justitsministeritits genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter. /b

~ erlay I Sø'"I'IIp & eJ,..ll
b1Juh IV bladl 164 .- \I'"
art.IU.' 154 . FIUØlIIJlGSl'lØJHJOB OONDBRIlJRG
sogru sottmp m.fl. " AMfsiJlDsæmS.

Undertepede Sottap sogneråd på sottnp lIOgn.eJromnuJte8 vegne
tilbyder herved eC.ll1e3er at e~end<lm11leD.indført 1 'tinebogen tor 50,"=
JaP 1dJ1c1 IV h1ac1164, an... ~154 Sottnp e~erl" 08 aoP. at lade
necl.DlIlIft~e 81'Øal at art.u. 154 boec1e•

.A'ealet beskrives såledesl
Pal'Oellel'... Konti.b'!" ...An.u. :B~ft'l • .., BlJul Bl.a4

10 12' 154 So1tmp IV l~
222/2 12' 154 .n. IV 164
22'/2 12 154 -"- IV 164
462/71. 12 154 .11. IV 164

5 12 223 ."'. ~s'* 60

hedningen af pareel u. 462/11 omfa"_ •• krm Uea1e't der
l'IIifIII1IXI'f afs'1r.aJfts ~ ,eD lime 1 tor1eDse1 •• _et syd at kUkepr...
dens vestlige skel o-g 'ti1. Amt ... ~en llO4 es't.

Frec1n1ngen h. følgenete omfanga
inålftn. ml ikke be1»78&8. eU..:r bepl8Jl1;es llidlen1dlgt el-

ler 'Ve~U'en4 •• 11S8soadu helle ikke ~ anat ... øl pa..e8 B1\l8
ell .. anbringe. 1;~:Q8to1'matol'statloll8r. "a1e:fO~ OB telegrataas1ier
og lianen.e, clupl ej ep_tte .. *uZ'8, 1l1lsalgsste4eJ'. 1.1»0..... 'f.Oglle
'til beboelse eller ton'tages opblft'ar1.Q8at l'eet*ab8r eller lignende
8kønhed8torøtJrl'ende genetande.

På parcEil nr. 5 tin4es for 'tiden en ltizokes'tald. 08 ejeren
torbebol4er mg ret til at bebo14. clen flOd at bolcle etea pl behørig
mAde wlllige.

For tz'e4ra1ngen kllJ'Ve. 1øs-n U'atatl:d~
SoperAde' er iJlCltGrst4et .e4. d'o..... ~... e fte«Jdll8sU1"

bIl4 tiDg1,.a på o'fenDBm1t •• ~e:n4om, etos ~ule~.4&1" to1" .~8I'en.
Pitale'bøet1ilaet 1 benbold t11. ~~U ...... treb1np-

.... e1; tø Søacler-borg _" ..... 1"e48 os Sot".» men1&he4ad.4 h'V81'.
tor øl.. :'-. .. ... _ ..... .. _ø.

14~ trelbd.npD&nlle1i tt2 Søll4erllorl _tRl4*l'e4. 110ftager
08 aoc1keD4ertonaøtl.e.e t.relJl1D18'tll. •• , -. .. __ tft. at tilllU-
a8"sal tina11". BOm sen1 tut pi. e3"acmae. bdtarll 1 tlapogell
for Sothup 'blad IV blad 164. at.u. 154 Sotta,p e2-1.., os BOP
0l pi e'.4o__ SIIogld: b1D.4II bla4 80. 81't ••• 22] .... n.da.

se"i tutten er opl'JkkeD4e i cln n4ee' au1.1ge oatanS.
U'e4 118181'11tl1 fOl'anaUende 8eft1 tutter el1ezo bn-der berrri8es

tU .e«haftede 'tingbo"aa'ttee't.

Jensen & KJeldskov, A/5, København.
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0lu'1øtlan NisseL
Hane neencaud.
pet;U' pneraen.
h. Johansen.

JohaJmea " .. en..
E~D8~ !b. .]Jo_teld;'
J.rgea OlJrid8ll.en.
Jørgen Obn.atensen.

At forsnstAefJde dokument 8:1' unaerøkrnR at all.
aognel'lclet8 ••• '~~.~ ~_nes.
Na"lu OhJ.'1atlan nBB_, Sognø1'1481'o:ra.cI

Begære. tlnglyri mel 1. pZ'1mtet. 1.' atteøte:rea,
at reglerne 1 naturtredn111ga10ven~ øæ:rl1S 4ennea § lo. e:r
iagttaget.

PRliD1UUGSN.NllE.!l:PaR ~ØNm:.a:OORG_,!SBÅtsnnms,
.clen 29. -anet 1953•

A. m.sbz,
farm_å. J.J.Bek, sek:r.

Del:' ·,,148s :ba fGtelulet. 814. 1nte' .at el'1llå'e
1JIlo.at lacle de tuan beskrevne arealer 'bela.ee med tl'e4-
ninpservi tut.

Sønd.borg Amtlll'aad, 4u 29. _.n 1953•.
Kr. :Refslund b~

lnd!ørt i Dagbogen for Retskreds Ir. 93 og 94
Sønderborg Købstad m.v. og Als Herreder.
Sønderborg, den 26. septbr. 1953, Dagbog Nr.3739.
LYST. TINGBOG: Sottrup BD. IV BL. 164,AX!:SKAB E 112

fl " . Snogbæk BD. II BL. 80 . ø " E II
afd. II nr. 15 og 2

TINGBOGDOMMERENI B5wadt.SØNDERBORG t1nglogsfører
/ Phil1psen.

fri for stempel og gebyr tildet offentlige i medf. af na-turfrednings10v nr. 140 at
17/5. 1935 § 33.

§ 14 ••• 2,- kr.
d~b. 3739.

G~bpart~n8 rigtighed bekræftes.
Natnrfredningsllt<'Il11 (li

for
•.•sønde:J;bor9 amtsråCiskreds., de~3. oktober 1953.

, ~~/~'• /. / l "J .~ 'jo

I 1j"J,'a~
A.. BIæhr, %'"':,
formand. /J.J.Bek,sekr.
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MatrikUISkO~
omfattende

Ejerlav (Tingbog Bind Blad

~o//rp~ Sogn, Sønderborg Amtsraadskreds koy/clad' /2
""1"000,

der ifølae Matrilctlle"s Dehtlrne"ter tilhører

Kortdistrikt: So~r;yp.

Kortblad : l'" oy /'.,e.

Maalestoksforhold ca. 1 : 2000 0..9'/"/000.

Sønderborg, den b.m(Z/~.s 1950.

Amtslandinspektøren

li-~;J'-""~r~-~._
,'i/ .'
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02032.00

Dispensationer i perioden: 20-11-1957 - 09-10-1989
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't1X, 5. nevø.':"';.-r 1::57 f thlil..lt f ,~'.'Ul,<,art~v"n.t for .~~nj.l'-
c';"I'J :.i;,;tBr!>d.kr~1. ''!'!II,rJ. ve'j. Gottrur ' 10fl.1':' •• :, .... n.t 1.,8.. t,ld d 1"or-

~.u'1.j•• ':lfH"I.~in' :';.,f. 'eL~r' e"" .• $'l'l ;~T'b"" ~;.Ji. &:t:rd_jer :iM. Chrl.Uu-
olt~ll. or.c~rdejer

,er 1: l,JrGto.~t1'tH

,'r~14/1-;57,

, ',Ol _. •~ ~,.
:And ",~f·M.f:te '• .nlgttedar:\d... te
~ot'ru, ~O&~ ~~ t1l1a~el.e t1l ., vI-
:t~f'"et ;,:a;..J.. ",~ &n. 5 50"1'\.\1\ • .,....
l....og t~t:'" (ph,.._l nr.91/23 konbh4,
/1).
I

er fr..rllJ~(fd"t

1••.!-;.r1".1a€1 Hf (;/9.19...,7
o'. ø rd.c;ll ed.r!. d •

.2.økrt"loiee ni 14/iJ.l<J51 t·::t-a tI&'Q ••

J.-4 ... ~:i ~,e~t~1n01" .. .:len .~ .iD't4 t;eU.~....;.D1"'.p1aD.
,'r 'c;~i(~',eIS8!",1101: -l ,~$~ ~ .J te t.-4 ....thJ,..;. ___

.i..•. ~,·11fmll! ir.1f.'ltfl'rt·, Z' 3., ;if'~ft-~t~'r ~ 11'081;, 'U1J'~ Jona .L7Ck-
:;.'u; r~ l tf~~t "" a,)lL~ •... j~~ Lt at. , :ZO"Np. __ ".'::;;t'or.".
'·t)nd, 8~,r,jcj~,.C:.r. 1,J,.tHZum )1'1:\1' .... lulu:l ·Jrilire4e. et Mn t.llU-

I
!rr~'iaft1t~\, t
I

'l',iYtJt ,:. ;'~hl,,·l.r Vt.:t' ikke medt.
5•. ,or fre:;;h·~,d•• ~tm)t\rt E\t lnc1.U'811nSfu.t~r1"18. "'",l d_ •

• ·:,~:.lt.1... 1,:rt.l~M. m&4 DlJYDQ1. Ioii' •.•• t, hvor ,Jet QIe ka~l
._l..llib.fU~ ·.~l.rrj..st, Ca. 7 - .. E.t ... aordli,,:,.,:)!r'. er~4der. :nu:vmread..
~,irt~.k~,1':1l4,der .11 blS.... """",et. 't"(. t.l 4en rn ... i'iStN kir ...
i ~1"d~!j;.t1ge l;11•• r ca. 5 •• 1;ft'.

,ft~.ll.tbl1.er Qt .'err~l•• ca. lv,ll ,~t.r x 6.35 ..-.r.
"",.' bli,,~ r fif Wdtl.'t1.tllld. 1'i~'t'Mg1. l~iCictt;:t',. hy14kalk ••• G-a...

l~l1 skal "V~l,~ •• 04 -J'et 80r: Vlf.':1t " •• tre;;k,l;;,~':.te '.pine ..
.C~i ~.Db.d.plaø.

~r~. ,.~ ae ~Ø\t! te h/llV',Ja 110S•• nt ln'T.M. ao4. at ~CilI' .C-
e"o €l1- kapel pt. ,,;_t ant~rt. at ...

"red:n1l\.Il.ttnn-nft' TØ" at 'i.lJA.4. 4en pi.Ak" &l't""'el.
at e.n 4el at :"'ro81 Sl/2) IeJt kor'bat.! l, $o,tru, k01"tJ1.,r1".
4el L f ~".5 ~,;o'ttri4p ejeråv og JU.>p •• 011. ,!:1:' l'len1ct:~:l8:1'b.d."
ån.~4'tt \l,'iI'j 1"'1" toru.41~'~ ~ CNere$:18kf,)JOat ;,',~d-Jenn l.Jt ~~,.';.'.

J.';;hr1u t.l',lne_. Oluf J.Do.-
t.l••

ctr.,rf!Jn. .
'\

l. .: ',. \'.

...(.,Ul'.lilelo ••



Ti1sti11es Statsministeriet, l. departement, København,
' .•. l

idet udskrifte~rrigtighed bekræftes.
Jri(

NC'tm:l::,):.: ~..:c·..~'~:J':\":'::~, den 20. november 1957.
10A'

[j , ' o

D<"',:'X.JO::;;' F=:-'O:~~ ..... _.,

formand. ~
/J. J .Bek. (.

sekr.
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STf\"iSMINIS'i::FlIET j.nr.

Z2,NOV.1957



REG. NR. 0203Q.ooo

Natur:raU1rr::;.rn,T}'lr;Ci ier $rJfideriyll~r.d:;;
Jmls :-.,vdllge fredningskreds

DornmNkonlorct I T oncler
N,'rr<>g;lCj<, 31 - 6270 Tønder - Telf 04·72 22 05

Den 9. oktober 1989 foretog suppleanten, retsassessor Torben
Johansen, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 174/89 Ansøgning fra Sottrup menighedsrAd om
tilladelse til opførelse af en ny gr~ver-
bygning og anlæg af en parkeringsplads
ved Vestre Sottrup kirke, Sundeved kom-
mune.

•
§ 34 - fredning -

Der fremlagdes ansøgning af 16. august 1989 samt amtsrådets
skrivelse af 22. september 1989 med bilag, j.nr. 8-70-53-1-
533-1-89.

Af sagen fremgår, at den eksisterende graverbygning skal nedrives
og erstattes af en ny bygning, der også skal indeholde kapel.
Denne nye bygning er aftalt til maximalt at måtte være 80 m2 og
skal opføres i hvidkalkede sten med rødt tegltag. Placeringen af
Jygningen er vist på medfølgende tegninger, hvor det også er
list, hvor parkeringspladsen skal anlægges.

SaQen har været sendt til høring hos kgl. bygningsinspektør,
Jø 'gen Stærmose, Nationalmuseet og kirkegårdskonsulent I.P.
Junggreen Have, der alle har godkendt projektet.

Endvidere har amtsrådet anbefalet projektet.

Nævnet meddeler herved tilladelse til anlæggelse af ny p-plads
som ansøgt og give tilladelse til opførelse af en ca. 80 m2
hvidkalket graverbygning med rødt tegltag med placering som

Miljøministeriet
Skov- og NatW'Styrelsen
J.nr. SN \ '9JJ\ ~-o O O 6
Akt. nr. .,.,,'./f
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ansøgt.

I medfør af
såfremt den

naturfredningslovens §

ikke er udnytte~den
~~~~I'/'t.._---

Torbe Johansen
suppl.

rtfalder tilladelsen,
ra dato ..7"--=---

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
O\erfredningsnævnet, 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.
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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 
 
7. april 2017 
Fredningssag FN SJS 7/2017 

 
J.nr.: FN SJS 7/2017: Ansøgning om opførelse af et nyt sognehus og udvidelse af graverfacili-
teterne ved Sottrup Kirke, Kirkeagervej 1 C, 6400 Sønderborg, matr.nr. 880 Sottrup. 
 
Fredningsnævnet har den 11. januar 2017 modtaget en ansøgning fra arkitekt Mia Rahbek Andersen 
på vegne Sottrup sogns menighedsråd om tilladelse til opførelse af et nyt sognehus og udvidelse af 
graverfaciliteterne ved Sottrup Kirke, Kirkeagervej 1 C, 6400 Sønderborg, matr.nr. 880 Sottrup. 
 
Sognehuset ønskes opført vest for kirken ved siden af den eksisterende kapel- og graverbygning. 
Kapel- og graverbygningen ønskes udvidet mod nord. Det nye sognehus på 220 m2 ønskes udformet 
som et fritliggende længehus og med hvidkalket mure med afvalmede gavle og røde vingetegl. Vin-
duer og døre påtænkes udført med lavenergi træ- og aluminiums-elementer, malet grafital gråt. 
Sognehuset skal rumme en stor foyer, 2 sale, køkken, depotrum, kontor og 2 toiletter.  
 
Kapel- og graverbygningen ønskes udvidet med 28 m2. Tilbygningen vil blive udført med den 
samme bygningsbredde og højde og med de samme materialer som den eksisterende bygning. I det 
tilbyggede kolde redskabsrum vil der blive isat en automatisk port, en udvendig isoleret dør og en 
indvendig isoleret branddør til det nye varme værksted, som er indrettet i den eksisterende bygning. 
Omklædning og bad fastholdes i det eksisterende toilet – og baderum i den eksisterende graverbyg-
ning.  
 
Derudover ønskes der etableret en materialeplads på 264 m2 ved østsiden af kapel- og graverbyg-
ningen.  
 
Der er den 26. september 1953 på arealerne omkring kirken tinglyst fredningsdeklarationer for at 
sikre indsigten til og udsigten fra kirken. 
 
Det fremgår af fredningsdeklarationerne, at de fredede arealer ikke må bebygges eller anbringes 
skønhedsforstyrrende genstande på de fredede arealer. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 23. februar 2017 og har den 10. marts 2017 modta-
get yderligere bemærkninger til ansøgningen og visualisering af ansøgningen. 
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Fredningsnævnet har besluttet at give Sottrup sogns menighedsråd dispensation til det ansøgte på 
nærmere anførte vilkår som beskrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Det fremgår af fredningsdeklarationen tinglyst den 26. september 1953, at arealerne må ikke uden 
fredningsnævnets fodkendelse bebygges eller beplantes midlertidigt eller vedvarende, ligesom der 
heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafma-
ster og lignende, derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, mv. eller lignende skønhedsforstyrrende 
genstande. 
 
Arkitekt Mia Rahbek Andersen har nærmere anført i ansøgningen: 
 
 ”… 
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 … 
 

 
 …” 
 
Den Kongelige Bygningsinspektør, arkitekt Mia Løntoft Nybye, har den 20. oktober 2016 blandt 
andet udtalt: 
 

”… 
Sognehusprojektet er til gengæld meget spatiøst. Køkken og depot forekommer så rigeligt store, 
at man kunne "indfælde garderoben i dem. Det ville give et smukkere foyerrum, uden de frem-
springende sidevanger i ganglinjen til den lille sal. 
 
Sognehusets vestfacade er noget urolig. Det bør i forbindelse med facadens proportionering og 
rytme overvejes, hvordan man kunne møblere foyeren, så der bliver et par siddepladser, måske 
til "fåmandsmøder" og til pauser.” 

 
Kirkegårdskonsulent Preben Skaarup har i en mail af 7. december 2016 skrevet: 
 

”Efter gennemgang af projektmappen er det min vurdering, at der er tale om et fint og lavmælt, 

samlet byggeri, som vil fungere godt sammen med kirke og kirkegård uden at påvirke den land-
skabelige oplevelse af kirkens dominans på stedet. 
 
Jeg kan anbefale projektet til godkendelse og videre bearbejdning. 
 
I den videre bearbejdning er det vigtigt at være opmærksom på stien og det faldende terræn mel-
lem kirkegård og sognehus, så der opnås god tilgængelighed og omhyggelig terræntilpasning 
mellem hus og parkeringsplads.” 

 
Nationalmuseet har i en mail af 15. december 2016 skrevet: 
 

”På baggrund af det veldokumenterede forslag kan Nationalmuseet anbefale projektet, der fint 

spiller sammen med omgivelserne. Derved ligger museets vurdering på linje med bygningsin-
spektoratets (skrivelse dateret 20.10.16) og kirkegårdskonsulent Preben Skaarup (skrivelse date-
ret 07-12.16). 
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I forbindelse med det påkrævede anlægsarbejde kan der være behov for arkæologisk overvåg-
ning. Forud for arbejdets udførelse, skal det ansvarshavende museum, Museum Sønderjylland, 
derfor kontaktes hurtigst muligt, for at aftale, om museet skal inddrages…” 

 
Haderslev Stift har i brev af 20. december 2016 skrevet: 
 

”Stiftet har forelagt det reviderede projekt af 4. oktober 2016 vedrørende nyt sognehus og om- 
og tilbygning til graverbygning ved Sottrup kirke for kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter 
A/S, Nationalmuseet og kirkegårdskonsulent Preben Skaarup, og kopi af de indhentede udtalel-
ser vedhæftes. 
 
Stiftsøvrigheden har ingen bemærkninger til sognehusets placering i forhold til indsigten til og 
udsynet fra Sottrup kirke. 
 
Stiftsøvrigheden kan i øvrigt tilslutte sig konsulenternes bemærkninger.” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 23. februar 2017, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Ole Stisen. Endvidere deltog provst Anne 
Margrethe Hvas på vegne Sønderborg Provsti, Line Stephansen på vegne Sønderborg Kommune, 
arkitekt Mia Rahbek Andersen, Finn Linhart på vegne Danmarks Naturfredningsforening, Birger 
Jønsson på vegne Friluftsrådet, graver Anette Andersen, kontorchef Lars Kjærgaard på vegne Ha-
derslev Stift, menighedsrådsformand Jens Sørensen, og følgende medlemmer af menighedsrådet: 
Hans Duus, Lis Matzen, Grete Mandrup og Henriette Kristiansen.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Arkitekt Mia Rahbek Andersen redegjorde for ansøgningen. De eksisterende faciliteter er blevet 
kasseret af provstiet og der har i en længere periode været arbejdet med at finde en løsning, således 
at forholdene kan blive forbedret uden at det sker på bekostning af indblikket til og udsynet fra kir-
ken. Den eksisterende graverbygning ønskes udvidet med 28 m2 i form af en tilbygning til den 
nordlige gavl. Udvidelsen vil blive udført i samme materialer som det eksisterende hus.  
 
Parallelt men forskudt en smule mod nord, ønskes det nye sognehus på 220 m2 opført i samme ma-
terialer som graverbygningen, med hvidkalkede vægge og afvalmet tag med røde matte teglsten. 
Ved at placere det nye sognehus lidt nordligere end den eksisterende graverbygning vil parkerings-
pladsen sydvest for graverbygningen kunne bevares.  
 
Øst for graverbygningen ønskes den nye materialeplads anlagt. Pladsen vil blive skærmet af be-
plantningen omkring området. 
 
Det nye sognehus vil være ca. 1,3 – 1,4 m højere end graverbygningen.  
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Man har vurderet placeringen af vinduerne og finder, at der er tale om en harmonisk placering – 
også i vestfacaden, men hvis det er nødvendigt, er man fra ansøgerens side indstillet på at sløjfe et 
af vinduerne.  
 
Jens Sørensen oplyste, at arbejdstilsynet har fremsat bemærkninger vedrørende faciliteterne og ind-
retningen af den eksisterende graverbygning. Det er nogle af disse forhold, man ønsker at imøde-
komme i forbindelse med ombygningen/udvidelsen af graverbygningen. Det eksisterende sognehus 
på 120 m2, der er placeret sydvest for kirken, ønskes nedrevet, når det nye sognehus er opført.  
 
Hans Duus oplyste, at det ikke er muligt at placere det nye sognehus øst for graverbygningen, da 
der ikke er tilstrækkelig plads i forhold til vejen. I givet fald skulle materialepladsen i øvrigt place-
res et andet og sandsynligvis mere iøjnefaldende sted.  
 
Provst Anne Margrethe Hvas oplyste, at Sønderborg Provsti kan tilslutte sig det ansøgte, men at det 
kolde rum muligvis bør være mindre. 
 
Kontorchef Lars Kjærgaard oplyste, at Haderslev Stift kan tilslutte sig den Kongelige Bygningsin-
spektørs og kirkegårdskonsulentens bemærkninger.  
 
Finn Linhart oplyste, at Exner-fredningen omkring kirken er omfattende. Det er positivt, at man har 
friholdt kirken fra opførelsen af bygninger og det er ærgerligt, at det nu er kirken der selv ønsker at 
opføre et nyt sognehus. Der er tale om et forholdsvist stort hus, som ønskes placeret tættere på kir-
ken og højre oppe på bakken i forhold til den eksisterende graverbygning.  
 
Birger Jønsson oplyste, at Friluftsrådet vurderer, at projektet ikke vil få en negativ indvirkning på 
indsigten til og udsigten fra kirken. Friluftsrådet har derfor ingen bemærkninger til, at der gives 
dispensation til det ansøgte.  
 
Line Stephansen tilsluttede sig konsulenternes bemærkninger og oplyste supplerende, at placeringen 
af vinduerne på vestfacaden burde overvejes ændret, for at få et mere harmonisk udtryk. Man kunne 
overveje at sløje 1 eller 2 af vinduerne tættest på indgangen. Der er samme problematik omkring 
køkkenet, men kommunen anerkender, at der her kan være pladsmæssige forhold, der ikke gør det 
muligt at placere vinduerne anerledes. Disse forhold er ikke forhold, der betyder, at kommunen vil 
modsætte sig, at der gives dispensation.  
 
Fredningsnævnets formand anmodede om, at der blev udarbejdet visualiseringer, der viser hvorle-
des projektet vil se ud – set ud fra Kirkeagervej, Stationsgade og Basaavej. 

 
Arkitekt Mia Rahbek Andersen har den 10. marts 2017 på vegne af Sottrup sogns menighedsråd 
fremsendt revisioner og tillæg til tidligere fremsendte projektforslag dateret d. 12.09.2016. Det 
fremgår af brevet, at revisionerne er mindre indretnings- og facademæssige ændringer og tillæggene 
er visualiseringer, der redegør for indkigsforhold til kirken i forbindelse med opførelse af den ny 
sognehusbygning. Det hedder herefter i brevet: 

 
”… 
Vedr. indretnings- og facademæssige tilpasninger: 
… 

I det reviderede vedhæftede planforslag er det ene toilet sløjfet til fordel for et separat omklæd-
ningsrum. 
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… 

Garderoben indfældes i køkken og depot. 
… 
Indgangsdøren er ændret fra en dobbeltdør til en enkelt bred glasdør, således at døren i  
højere grad indgår som en naturlig del af facaderytmen med vinduerne. 
 
Foyeren er overordnet tænkt som et fordelingsrum, men hvis det ønskes, kan der opstilles en 
bænk eller stole til ophold langs vestfacaden. Ellers er køkkenet tænkt som ramme omkring det 
mere uformelle møde. 
 
Vedr. indkigsforhold til kirken: 
 
Ved besigtigelsen med fredningsnævnet d. 23. februar 2017 fremkom ønsker om visualiseringer 
af, hvorledes den nye sognehusbygning vil påvirke indkigget til kirken. Vedhæftet er fire for-
skellige visualiseringer der viser indkigget før og efter ved de forskellige indfaldsveje til kirken, 
samt et oversigtskort, der viser hvorfra billedet er. 
 
Visualisering nr. 1 - set fra nord, Basaavej 
 
Kirken skjules af et eksisterende hus ud mod Basaavej. Den nye sognehusbygning sløres af be-
plantning. I sommerhalvåret, når der er blade på træerne, vil det være helt skjult. 
 
Visualisering nr. 2 – set fra nord, Basaavej – tættere på kirken 
 
Fra man kører forbi det eksisterende hus med beplantning (som ses på visualisering nr. 1) og 
frem til man møder beplantningen omkring kirkegården, vil sognehuset være synligt. Det vil så-
ledes kun være i det øjeblik man passerer denne strækning på knap 100 meter, at man vil kunne 
se sognehuset. Det er ikke et sted, man normalt færdes til fods. 
 
Visualisering nr. 3 – set fra øst, Kirkeagervej 
 
Det nye sognehus kan lige skimtes bag den eksisterende graverbygning. 
 
Visualisering nr. 4 – Set fra syd, Stationsgade 
 
Det nye sognehus kan ses ved siden af den eksisterende graverbygning. De to bygninger ligger 
med stor afstand til kirken uden at forstyrre indkigget. I sommerhalvåret vil begge bygninger 
stort set være skjult af beplantning. 
 
Med ovenstående visualiseringer mener vi, at det tydeligt fremgår, at den nye bygning er søgt 
tilpasset de eksisterende forhold, således at indkigget til kirken stort set bibeholdes intakt.” 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Det må anses at være formålet med fredningen af Sottrup kirkes omgivelser at sikre kirkens frie 
beliggenhed ved at fastholde et frirum i kirkens nærmeste omgivelser, samt at sikre indsigten til og 
udsigten fra kirken og kirkegården. Det indebærer navnlig, at indsigten til kirken, set fra såvel nære 
som fjerne omgivelser, skal bevares.  
 
Formålet med kirkeomgivelsesfredninger har generelt været at bevare kirkerne som en del af land-
skabs- og bybilledet. Det indebærer navnlig, at indsigten til kirken, set fra såvel nære som fjerne 
omgivelser, skal bevares. Hertil kommer beskyttelsen af udsynet fra kirken og fastholdelse af et 
frirum i de nærmeste omgivelser omkring kirken. 
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Overfredningsnævnet traf allerede i 1988 en principiel afgørelse om forståelsen af disse fredninger. 
Afgørelsen gik ud på, at opførelse af mindre bygninger, som er nødvendige for kirkens eller kirke-
gårdens benyttelse, ikke er i strid med fredningsformålet og derfor i givet fald vil kunne tillades ved 
dispensation. 
 
Naturklagenævnets og Natur- og Miljøklagenævnet har ved sin dispensationspraksis anlagt en lem-
peligere vurdering af mindre byggeri til kirkeformål end byggeri til andre formål. Det er herved 
forudsat, at en placering i nærheden af kirken, inden for det fredede område, er fundet nødvendigt. 
 
Større byggerier af menighedshuse, sognegårde mv. er, uanset behovet for nærhed til kirken, blevet 
anset som stridende mod fredningens formål, og dermed uden for fredningsmyndighedernes dispen-
sationskompetence, jf. § 50, stk. 1. Evt. gennemførelse af byggeriet vil således forudsætte en ophæ-
velse eller ændring af fredningen, jf. § 50, stk. 5. 
 
Det beror på en konkret vurdering, om et byggeri i ovennævnte forstand og i relation til fredningens 
formål må anses som ”større”. Efter klagenævnspraksis vil byggeri på mere end et par hundrede m2 
– afhængig af den nærmere beliggenhed og udformning – normalt blive anset som større. 
 
Der er i den konkrete sag ansøgt om dispensation til opførelse af et nyt sognehus på 220 m2 vest for 
kirken ved siden af den eksisterende kapel- og graverbygning. Kapel- og graverbygningen ønskes 
udvidet mod nord. Det er endvidere oplyst, at der ønskes opført en ny materialeplads i samme om-
råde som den nye mandskabsbygning. 
 
Ud fra det oplyste om projektet og kirkens omgivelser, herunder det fremsendte skitseprojekt, fotos 
og de eftersendte visualiseringer mv., er det Fredningsnævnets vurdering, at en gennemførelse af 
projektet ikke vil medføre, at indblikket til kirken vil reduceres, og at sognehuset, udvidelsen af 
kapel- og graverbygningen og materialepladsen ikke vil påvirke oplevelsen af kirken i landskabet 
nævneværdigt. 
 
I forhold til formålet med og behovet for sognehuset, tilbygningen og den nye materialeplads, finder 
Fredningsnævnet det derudover godtgjort, at der er behov for at skabe plads til og samle de aktivite-
ter, der relaterer sig til det kirkelige arbejde. 
 
På baggrund af ovenstående og ud fra en samlet vurdering finder Fredningsnævnet, at der kan med-
deles dispensation til det ansøgte, jf. § 50, stk. 1, på vilkår   
 
at bygningerne bliver placeret som anvist på de fremlagte tegninger og oplysningerne i arkitekt Mia 
Rahbek Andersens mail af 10. marts 2017, 
 
at byggeriet udføres efter samråd med Museum Sønderjylland om den arkæologiske interesser, 
 
at materialepladsen opføres på det anviste område og med en størrelse på ca. 264 m2, og 
 
at byggeaffald anbringes udenfor det fredede område. 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
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Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 
dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Plan-
klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets 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 ge-
byr/bestilt faktura i Klageportalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets 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 afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisati-
oner og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagel-
se af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansmi-
nisteriet fastsatte sats for det generelle 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. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk 
overførsel eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden-
for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af 
fristen, afvises klagen. 
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Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, 
klager ikke er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at 
behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres 
eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgø-
relsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, til-
bagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil geby-
ret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at 
gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet 
allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før kla-
gefristen 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 lov-
givning, skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladel-
ser eller dispensationer i henhold til denne lovgivning.  
 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Arkitekt Mia Rahbek Andersen, mra@linjen.dk 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, giad@sonderborg.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet/Sønderjylland, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
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mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:soenderborg@dn.dk
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mailto:soenderjylland@friluftsraadet.dk
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Friluftsrådet/Sønderborg, b.joensson@stofanet.dk  
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
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