
02045.01

Afgørelser - Reg. nr.: 02045.01

Fredningen vedrører: Emmerlev Kirke

Domme

la ksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 27-05-1953, 18-12-1954,
18-12-1953, 08-06-1953,

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•



I (/

I

I I

I
I

I

:
~,~.~~
~I

~

"'l'
!~~...

" I"I: ' I

,,

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

REG. NR. 0204/:5';

..... -•.i.nl ..... 1
bl.n .... '.u.11 Idl'..""'lø .,.I'l••••13 ., ...1•••_.1'1 .

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. _ •..t •• -811--
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 ...tal••• 11.1. R. i."••8D,
...... 1•••

som ejer af ejendommen art. nr. aa ......... iIe".nl_ e.1.1'1~••

1' ... 1 499/»2 _n ...' tol' klnen,
___ 3t 3. 31.4o. »5 ,., ".. k.ll'k••

I ~ 314 YUeIllS. lIrP1.l'Ap.l' klID _'"1''' elle • .syld.
... » el 313. 314 .S .nS.

Fredningen har følgende indhold: .,hell........
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, hunde gårde 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 tingbogen,

•

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for-.. hver for sig.

__ 1....... 7'.... 1"' .
•lp. _.l'. ».,.......

............ tnclll....... nS\., 'll tl'llCl •••

1~i;I.lUItred Ilill ~r~næVnf1L

{or
Tønder amt.

• cleD 27·.... 19S1.
.l....-c:utt.

Ting1y.niD8sputegnlng af 10/6 19S3.
.........

Natu rf, ed lii11 GSllævnet
{UI

Tønder nmt.

Atekrlt'en8 71,tlghed bekratteø.
deD 2616 19~6.

"~o
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REG. NR . .:lo~.s /T

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

8c1ra" S~eral'ev bd.11
bl.l•• &1'\.-.,5' lIiIID.r-
1••• ~.rla.OS 111 Sclr.
80~orl~ eJorlaT, ~or-
lo", 80sn.

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af Blllmerle... sogn.·

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-
r~dskr~ds .erklærer undertegnede Jmmor1ev •• n1ghodBraad paa
preet ...bedete vesno

~om..~jer af ejeJ?dommen art. nr. 95 ..... X'1 ....• jerl,. ... os 111 Sdr.

~OJO~l.T eJ.r1a'"

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

l?arce1. nr.~ og 82 kortbl.:': - 'art'.~S ~~~,!'.!~L ...._o

• II ,3?1_. .. ., ... 1. _ a l~~ Sdr ... liI-;eg~.J: ~.J.r.l.v.
ub.~saea. ~p.ø.1' ~o11B~nd.. ~.. 1;. t~~.~'~'~.,~~lt:~ •.
~ ,»~celle;me f.r ..d:~B.~.D. ~~ •. ~er ~~qe~,ind~~~r 100 Ileter fra
klrltesaara.ne paroel.316 Jø)rtb1.1 Sdr. SeJ.;J:'øloT.

, . .
Fredningen har følgende indhold~

_ eJhel1er maa de
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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Fqr fredningen ydes ingen erstatning.

SaallUlge de paatJllde.nde &re8J.e:radJllln~streree at de kirke-

~.ce~n~l~ed'1",. ~~ter klrkemlni.terlo' - d~g .et~.r ~~heD~,t

.rk1~l~l-,tZ'&- h.dn1nsauvnot - a1'gØr.ls~ om .n;rpl~oerlnlat b71-
1':1111.1' »_ uvate a1'eal, .og tUlige 0.11. by•• p1~eD tor dis.e.

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 hæftel~er og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen~ Xirk8mln1storlots SDdkendelle

..p •• t tøDdel' _t. pnvatludT.alg hver.for sig.

"nlgbea.raadet. tor,mand a~t.sterer, at l_ti11S1 raadet •• ed-

J.. er har UDde1'8kreYe~.

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

"e1"l~T, .en '· ..apr~l ~9S4•.
•8lgn.: BreCler HaUen .,Jep.en, Chr18t1an koh, Jakob Lund,

Ol .A.aP Kad8e~ •. ' . . laau8t Jeddersen, llane K.SøreDsen.

~~ID .t.~and .~o~lJmm.erlaT~oniØwd.ra~d. att~eteror J~~ ~~~o~~ at

... tllge .etto ra&48 .edlemmor bar underskrevet detto trodnlnssdoku-

ø lSn. Jobailne. Juhl,
~o~el,):nelt~ __

Det tllt~e~,_~~ aarvæ1'endo frednlngsdek1a1'atloD tingLy ••• Bom
.eJ'Y1tll'~~lf"~do .p~' ~~.~~9S ~.r~ev eJeWlav og sogn og art.nr.
111 SØncler SejereleT e.1.rl.v ..... rl.v. BOp •.

lt1rk_lnlste:riet,. d.n 9' jun1 1954.
P•••V.E.B.

s1gn. Blna1' :Løwe.
tm,.

l

'øraøstaaend. trednlDgae.rv~t~~t~trad~'.
NaturfrecJnlny::.næVIH.1t • den lS'decem.be1' 19S4.

for p.Jr.V.
Tønder amt.

T1D11'8nt~BpåtelDins
at 22/12 1954.
Na [,Id I (-.dnill (j~,ll<jVllet

fUl

slsn. ~88løtott
tmd, .

•••• (' I

AfskrifteDs r~tlshed bekrætte ••
den 10/1 19i5. -.'
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REG. NR. ø2CJ~S /'9 ';{;h~)
NATURFREDNIN6SNÆVNET 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 ~wJl .... ~ ~ ......
tø .~""C1_.....".....

t
14J :41' • .Jet,.,llIl",t4.. Vsom ejer af ejendommen ar . nr.

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:
.' ...... 111'.:10"/)96 unw..l ..... ""''Inl ... ~.~ .-.....,......
.. ~\I; IIout .. , .M .... ~~ .•. ,.... ~ ....,...
........ 1'..... _ •• , m. _ttt .....

Fredningen har følgende indhold: ~l." .. 4/1

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.

EL"EiBi'ii
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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 denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Il'JrQfJlt. ..

-lID - hver for sig.

_ lo a".' , "'''11&. ~." Q!N.

1_•• øQ.i" WIlS."~V":'~_

u~ ~. . •.u,Ja"u.

• '''''l:.tr.a~... ·-.l1uWflo.

Naturfrr:dninG~~n.: - I,I

fOf

Tønder Amt
... a. y.

Tinglysningspåtegning af 19/12 19~3.

N aturfredn ingsnævllet
for Afskriftens rigtighed bekræftes.

Tr,mrhramt. den 10/1 1954.

-~ ..:-'>-~.
\

==zmftill' ...
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SØnder Sejersleybd.II bl.48, art.nr.171.Sdr. Sejerelev eJer-lav, .&nme:l'levsogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af, libImerlev 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 for Tønder amts-
rådskreds erklærer undertegnede landmand Hans Xr1ksen, Emmerlev,

som ejer ,af ejendommen art. nr. ~71.. S~~er ~~Je~~~ev ejerlav,

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

Parcel 6'11/320 bl.l nord for kirken.
De~ del af parcellen, der 11sser 1ndenfor en afstand at 100 meter
fra k,lrlteePoal'denparoel 316 ..

Fredningen har følgende indhold: &jbeller maa den
Arealerne må ikke bebygges .~~eplantes 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 denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsråds kreds og menighedsrådet for immer18v
BOp. hver for sig.

lilnmarl av. d8n 71o-kto ber 195'2.
sign. Hans Briksen.

Foranøtaaende 1r8ånlngsservitut tiltrædea.
Nalurfredningsnævnet

for
Tønder amt.

• åen 8'juni 19.5'3.
sign. angel~tott.tmd.

T1nS17.nlnssp~tesnlB8 af lo/lo 1953.

--..---.
NaturfrecJniIIJ"IIi. •.·VJ H:,l

fOl

Tnnrl"I i1lnt.

Afskriftena r1stløbad bekræft83.
deB 27/l0 19'3.
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REG. NR. ø2o'/S /9-

.i.'d~ar*-.»n&e ••• riøw~
Emmerlev bd.II bl~33,
art.nr.23 Emmerlev
ejerlav og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. Bmmerlev Bogne-
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 gaarQ8Jer Laust Sørensen,

:r.merle ...,

som ejer af ejendo,mmen art. nr·23 libmerl.v eJerlaV,

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

Parcel 437/1 etc. blad 2. Den d.l at parceUen, der ligger

11l4.nfqr 100 meter fra klrkegaarden parcel 316.

Fredningen har følgende indhold:
1i1JheUer__ den

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 tingbogen.

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

. hver for sig.80p.···

11gn. Laust Sørensen.
Yorane~aa.nd. ~rednlng88erv1tut tl1trado••

• den 31' august 19'3.Naluriredningsnævnel
for

Tønder amt.
sign. Bngel~tott•

~ma.

Tinglysningspåtegning af 9/11 1953.

Naturfredningsnævllet
. ' fo~' I Afskriftens
jl')nr1"r Amt

rigtighed bekræftes.
den 25/11 1953.

-"1 ,
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02045.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02045.01

Dispensationer i perioden: 11-08-1989



REG. NR. OP.OY~.t:>1
Naturfre 1nir.~snævnct (or Sønderjyllands

a 'rlts sydlige fredningskreds
... Dommerkontoret I T "nder
• Nørregs< e 31 ·6270 Tønder - Te" 04 • 72 22 05

•

Modtaget I
Skov- og Na1urs1yrelsen

1 8 AUG. 1989

Den 11. august 1989 kl. 11,00 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllamds amts sydlige fredningskreds møde i Sdr. Sejerslev,
Højer, med formanden, dommer S.A. Koustrup, det amtsrådsvalgte
medlem, afdelingsleder August Møller, Vojens, og det kommunal-
valgte medlem, Erling Pedersen, Højer .

Der foretoges:

J.nr. 131/89 Ansøgning fra Menighedsrådet ved Emmer-
lev Kirke om tilladelse til at etablere
graver- og toiletbygning ved Emmerlev
Kirke på matr.nr. 110 Sdr. Sejerslev,
Højer kommune.

I
1
I

I
l
l
l

\

I

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen

~~;;~:L-Nj/{).~/~3~V!~,.:..o.::oO:...L(~-=:.... ~;;;;;;;;;;;;;;;=;;;o;;;;;;;;;;;==-----

- kirkefredning -

Der fremlagdes skrivelse af 27. juni 1989 fra amtsrådet, j.nr.
8-70-53-1-517-1/87 .

• For amtsrådet mødte Jørn Steenberg.

• For meninghedsrådet mødte formanden, Asger Lund og flere
medlemmer af rådet samt arkitekt Ebbe Lehn Petersen.

Fl,r Tønder Provsti mødte pastor Algreen.

F(r Højkro mødte Tove Sørensen.

For Højer kommune mødte Jørgen Rønfeldt.

Der foretoges besigtigelse, og arkitekt Ebbe Lehn Petersen
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påviste det sted på kirkegården, hvor bygningen agtes placeret.
Stedet ligger i den sydøstlige del af kirkegården ind til Højkros
krohave, der er fredet. Det er planlagt, at bygge helt ind til
skellet til krohaven. Bygningen har målene 11,5 x 4,5 meter og
har en højde på 4,5 meter til bygningens rygning.

j

\

1
'l
l
I
1
I
~
;

\
IDet blev oplyst, at området er undergivet Exnerfredning, men at

fredningen ikke hindrer byggeri udført af kirkelige myndigheder.
I skellet står en række fredede træer, hvoraf dog kun et træ skal
fjernes for at give plads til bygningen.

Tove Sørensen, der er ejer af Højkro, ville modsætte sig, at
nævnet gav dispensation til et byggeri det pågældende sted, idet
bygningen ville blive meget dominerende på stedet og ødelægge
kroens have og miljøet ved kroen. Endvidere ville den næsten
umuliggøre en udvidelse af kroen med en værelsesfløj, som var
planlagt, men som blev udskudt på grund af hendes ægtefælles død.
Hun overvejer at sælge kroen, og en opførelse af et sA stort
byggeri umiddelbart op til kroen vil påføre kroen en væsentlig
ulempe og vanskeliggøre et salg til en rimelig pris.

Der var i nævnet enighed om, at den valgte placering af
bygningen, der skal indeholde redskabrum, toiletter og graverrum
m.v., var særdeles uheldig og ville virke meget dominerende lige
op til kroen og krohaven.

Repræsentanterne for menighedrådet og pastor Algreen påpegede, at
man nu i årevis har diskuteret en sådan bygnings placering, dels
andet steds på kirkegården, dels udenfor kirkegården, men at der
ikke har kunnet opnås enighed om anbringelsen.

Nævnet henviste til en placering lige syd-vest for kirketårnet ved
det gamle møddingssted ude på "kanten" af kirkegården mod vest,
hvor der er en mindre træbevoksning, som delvis vil kunne
sløre/skjule bygningen, evt. med en supplerende slørende



I

•

- 3 -

beplantning.

Pastor Algreen og andre oplyste, at Nationalmuseet og den kgl.
bygningsinspektør ikke tidligere har været indstillet på at
godkende den af nævnet påpegede placering ved det gamle mødding s-
sted.

Jørn Steenberg gav udtryk for, at den foreslåede placering i den
syd-østlige del af kirkegården ikke forekom hensigtsmæssigt bl.a.
af hensyn til den fredede kro og krohave.

E:ter yderligere forhandling fastholdt ansøgerne, at man ønskede
b~'gningen placeret som nu ansøgt ind til skellet mod krohaven .

Uanset, at et byggeri udført af de kirkelige myndigheder ikke
kræver dispensation fra Exnerfredningen, var der i nævnet enighed
om at afslå at meddele dispensation til placeringen af
bygningen det påviste sted, idet der herved lægges vægt på, at
der foruden fældning af et fredet træ vil ske en ødelæggelse af
miljøet ved det fredede område, der foruden kirkegården omfatter
kroen og krohaven .

Nævnet ønsker at påpege, at den påpegede placering syd-vest for
kirketårnet ved det gamle møddingsted er på den anden side af
kirkegården i forhold til kroen. Placeringen her forekommer til-
lige mere praktisk for brugerne af bygningen, og flere af de
f~emmødte gav udstryk for, at de v· le foretrække denne
p..acering.

S.A.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder.

/ha
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