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Reg.nr.
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FREDEDE AREALER

Kommune: Augustenborg Ejerlav:Notmark
Hundslev

Lokalitet: Notmark kirkes omgivelser
,...

J.nr.: F.N. j.nr.:
F.P.U.j.nr.: 540-91-46-78

Matr.nr.:1, 29 og 60
87

O.F.N.j.nr.:

..llaldbarl,j

f!ÅJ..«,_, o ,

Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A400/761 af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1211 I NØ

'

Bekendtgjort:
Fredningstilbud

Pf~iJ~~l'J~~:
19.6.1954
23.6.1954

Skala: 1:25.000
Sagsrejser:
Kort udarbejdetdato: 15.6.1979

Overfredn.nævnets kenåeisesdClto:17.7.1954 Kort revideret dato:

Arealstørrelse:e Interessezone: II (Landområde af stor interesse)
Formål: Sikre udsigten til kirken

Ejerforhold:privat, Kommune og Menigheds-
rådPåtaleret:Fredningsnævn,

Menighedsråd og Provstiudvalg.
Diverse:
Sålænge arealerne administreres af
de kirkelige myndigheder træffer
kirkeministeriet - efter indhentet
erklæring fra fredningsnævnet - af-
gørelse om nyplacering af bygninger
samt selve byggeplanen for disse
og om beplantning med henblik på
fremtidig inddragning under kirke-
gården.
Fredningen bortfalder i det omfang
arealet inddrages under kirkegården.

~Arealerne må ikke bebygges eller beplantes midlertidigt eller vedvarende.
'W'Der må ikke graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

og lignende. Der må ikke opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skØnheds forstyrrende genstande.

Indhold:
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l U.nduttfJ~dd" tru L(athr1ae• .r1. liansen, t • .blom, Notmur.c,

tilbyder hervQu 30m ejer ai oJendommøu iDdt~rt 1 t1n~bo~~n tor
Uotmark bind 11 blad 50, art.nr. l Uotwar~ eJ@rlav o~ sogn, at
1uJo nEldennævntu aroal &1' art. nr.,; l ti'liitde.

Areal~' beakrivuø 6al~Q8'
,1.'l.lroo1ræ. 76 O" 2':)7/75 af kort1l1ad l, loIorwart: kortd1atrikt,

belii6'0nuo ,.:1st o~ nord :tor tiotmark kirkth Ar{;lsht aft;rænses J.o~
mod øot a.t' en lime, aer trrokkes 1 50 m"s at.'and 'tra 48' :S&t11~e
skel for parcel nr. 72 Ol' parallult Jnf'#d-denne. Llod nord a1g.r~!:nDes
arealet af paroel nr. 70'S nordlige ~kel og mod syd af det &ldliSU
skel for parcel:297/75.

Mrudn1n~en har t~l~de om!a~.
Arealerne JII(a 1Jtke bebyøes eller bS1l1antQ$ Il11dlort1d1~:t ~ller

vedvarend:J, ~ic.;e8o~ der heller ik.ll:u på urEtalern(; ma .(;l'C:lWi t{J."UD
elle~anLringes 't~nn~for~torstationur, tel~ton_ OS ieleGrafw.ator
o~ 11tn~~~~,4ørDu uJ o~s.~t •• ikur~,u~8al~6~t~uer, i.boder, vognv
ti.l bebolt1s8 ellliitJ'torøtapa op~evør1n& at rUQskabor eller li.gneD.uO
8ktnhedsforøtyrrende senstand ••

bor tr~dn!noun kr~ver Jeg 1ngbu ~rstutn1Ui.
JEI~ er inu1'or~ta~t 1U~l"l, ut OV(;nlit ....end.'-l t(·ucl111n~~tJ.lbud ting-

lyse8 pa lliinovennævnte ~jendom, QO~ UdU4 udS1tt tor ln1••
P~taleuuretti&et 1 henuold til foranataQnd~ er fre~n1n5auævnet

for b~nderbor~ amter ....dakrecis 0& Jilotmarl.l:D1wU~eJ.sr<04ci bver tOl" ai~.------ - - - - - - - - - -
Idet :t'rcd.n1~~bsna:vneti'ar .;;I,Jnd.tiJrbor&iWl.'lilrJ.åakreda modtager

og zodkender forunstaenda tredn1ngatilbud, bestemmes det, at tilbud.,
akal tinglyses som serv1 tut på ejendommen iD4tJrt 1 t1D&bo~entor
Notmark bind 11 blad 56, art.D%. l Notmark e3erlav og logn, 6r~al
1ft. Unbb0t:. ...n 19 b& 2650 m2, d~r Uåii6r •• lambru,.

Serv1 tut ten er oprYJ.tlcunde1 det videst mulige omtang.
Netmark, deu ~. 10. 195'.
Cathrine Hansen.
li;jnarHansen.

terne
(B.~e. tin~llst med l. ~rioritut, 14øt atteeterea, Bt reS-

1 noturfrean1n,sloven, amrli~ denne. ~ 10, er ia&tte.got.
i' ElÆI h Gl)Nt VNElf j0R :::i. :l.fuJ::W~UHli Al.d~~H-,.D~;l1i.rmS t

den 26. november 195'.
A. »læ.l:a,
formand.
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lir /1REG. NR. ~o4~ ~ - /j ,'~/
I !

lMJu:rlw~ liott.i&l'k lilnd I,
blau. 1'. art. ,ur. 19.
J~otliUaZk ~~o~u.

illl.J.ik1111 tU!•

"1t~i!nlW .. ,JkVJtJ.f ""Cl, U ...INiJ',",,t:;O

'tJ.ø.U'''':J·tut~U~UU :u.u:"W,.tl.IJI.. bf~tt :i.cr (:c;'CmlOirk t,.O~fi ~:Glr "l;I;+i.UX'a'

1. x..otaltark Ul4iyubr L.Ol'Vtld 1iI0rh ~~~r at UjbIWUUd'Ai».tJ 11l~ttllrl; i ti.l.$-
tJo~U'ltor KfOtW4:rL; Uclua l. btlw l J, IU,'t. nr. l~. NO\.!!11U:k ~j~ \'lelv

II1)&D, R t 1llQfj :tr,jt4_,nnli:1'Vn\iQ al'l.oal at flrt.. nr. 19 f.r(Jlie.
{'l'\la'1. ...,", lH..::id:.J;1Vl.i:8 kl\'l'HI~.

"arc:~lAUØJlJ'ene uU, bl, ~2. iZS9/4~, 2,'i6/15' • .illl/l:;l, ~~n/....:;. }\l-J/

'10/6' Im:ttblew J., tio'l.Oar~ !>:ortcUtitrlitl.
Jit parQUlntllIUl1t1l" 25;V66 l.>Ullllcatl.lds og l)aroI1.lWUtllll ..'!' ~l,V';I) fitifl\ll.l1 .. -

øtec1a er d.o4CkWl t$li uol omt'at tøt 411 tl'Qunl.ngurJ.. l.Jet a~~Qløi ilWG.

yest, tdiØ"maetil at en li.n18, del' I'I'Witkomt'bl" Veu. ;L(),r~elillSe liuU
ao:r4 at ølHt1l.et sncll.6!1l l)orcel. nr. 312/;8 Gi; I;Lol'Oul nr. ,l:v'b) k.o.W'ft-

blad l, ~o'llJIll'i·; kortu;J.t.tr1k.t. ibClU uord. "'fl:;rrn.uLi':u~ I!lVt*l,ti. .",t an
U nto VUl~n).l'.t p~~ toS'.w:nmtl'l til'&mS8 01$ 1nd Plod dlJt HJu·IlU,,'~.4i:la~:j.tl
to l' P lIl"Q" 1. r~:t. 'Ib øtlømeø'.da.

j1"Gdftlr.6i;rn 1(1'1' tl:ll,j..;o.nde; obli;'tU4f'

A.1'\~tt.lol"ft(~Mu 1jtk~ btwYt~g('tø l'$lltJJ' pupltl4'i.uU l!.l1ulu:C' ..i~,l.l,~tu1..iur
V~IiVR~..Ji40. l1&;fJ110U tlvr. hnll.e~ 1kku P'\ or\~f.illi~th, lh.l t;Jt/lVUli g~\a.'t

.1lr~Z'fjhbJ'1uf.IIUII trlUlotoraaa 'Ol'øt .. U.tmør, 'øla fCJ~ 0l te:L~tirlt1-
•• »teJ' Og' 11gnfJude, lJu:rp4 eJ tlV:Jfllt,l;UQ øK\lru, lWou1.4Il:Hlieder, 1ll--
1,)00..)."'. V0t51W ~j,l LtJ"'o~l.il~ OUI~1! iO.t"i~U.JUr. Otib,i;V.~:rlrltS ui' ~..d.ilfk.,Ii.:
.\11iJ!r ).18l'"~nrt'J alq~nh~!!d&føril.Yl'J,·l:.illtl~~i~ns.t."nå4h
~U~~ det lJ~~i;l\.lw.nl:h.l ul'fJ .. l a.llim1nJ.b trfJJ'tJe at at.l u:1ri{elJ.~e 1fA.V'D.-
111ti:uIJl,iL;:r. l,.l;'&;t'1øl" liå.lrJWuu.n ...bL".;,h1. dOtS flttd1' 1udtttTlktt:. ~J.'a.J.a;rlil&
:I~~ t.:teU.DJ..Q'::;lJ,liWV.t1~\. u1'il;lIl't:t':Hl ~11I nyplao\~n)1i" ru.J D,,~~11l8'(;t1"p'
(let mW11\Q ...;"'>;tu1. t:)1'';' u.l.U,f)U om 81:l1tffi b1f'tiu~1f:\U.u~10r ti8øe IHlJ"

.oØf~CLei.l\1~ 'tuvl":'l4tr...tut,; u1' {u."\.~h~tIlt h(JlH~n til 1'.L'(.:fl".Uø1g .il1'h.il'tllt~-

w..r.ti& wWO<:l' kJ.l'lcOt.:l""t'ulln.

,t'al' 1'~oo.(aJ.nl~~ln lI..JlNI;$ ilit;UI. t;:r.""\.I.tnJ.r.~;e
U'I14~H~Ji.rad et 'lir 1nl1J:Qrt>t.~~e' ufJd, a$: oVlm.tløn'-ø .&'red-

a1ntlati.li;\Jii .J.nslYII6111 pi1 ov~mllUlVl!\U eJ-bMd81. U08 w;j,(m ud~1n 101"
eJ ure, ..

l' ·t.al\;l'bel'llltU~t 1 ~,U.i.i:J.ci,Qll1 t.t.l !c.nmetat:JlrJ." t~1' tredniJlg ..
UYlhllt lor ~;ill1iJtJl"j)l.U."~IlLQh:r.lluukrl'1.l6 OtS tIOtlJ:ll?l'j{ lum1e!\aQIU'ud.
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Id.' tN'i1Di.-.g~.UJ.t"Vnt;t. 1'01' .;~m1~rborl.l amtfJ~Aduk.rud6 uodtDerar 0& ,04-
ktirldtJr torana'Aanue tr.QIdJ~&\11b\:ad, bosCom.')·los dut, ut Ulbwh .., ak&].
'int':ly~.a ømll ofilN1tui lH4 U311ntiUtuM1ll iilllt.~r..1 U~';&HJt;en J.:~~ NC'J~lnu\"k

b1r14l, "lait l'. altt. U~. 13, Notr.t::u.'Ic .:j'<Il'1.llV O..; no;;,:".
Jal'V1 tutten ~r olirlk\~~ti 1 aut V111u..:1i flHllJ.flet "ii\l~.

UUt1 jiuI,ua,?,'j U\ J.O!·~Jl8ttl.UnQf:J t)~J.·vi, ..U.tel!' elltir ll;,r\ilJr l.'11 eJlh".u·
art lhlltlvi,a"o til VQtJ..lueth,da a;1r~lIu4~.ati(:;.t.

~om uJtJl"' ;;10hWHl:, ti (;.~n1~. nQv"mller 195'.

I

t(

~\At$ .i'",...l~~l~ ;4. Ht~l"'J' lihWJ ,I,>:t.'\;nt,e,n l ... U.: l.. L.h1.<tr.us •
...~ "ulatlid~; IUl.Julu.uuatJ!: lot :\C,tlt"'l.rk __Oj~i1.;tll.(.)n1,,;11"':: iH·."l ha.r \UAl:.lC/lr-

t,lj,::1"(lV'Jt. t'oranutåctl1du l"ioklUd\.m ~ l)~krt\!tt.(Hh

J'lQtIM1"if, c,h:.Q 13/'''' 1~-1~" lJrht1'1 (;M,·i.ntu4~(Jllt •.1tmJ.ij)&lo:iu."(.j(l~hi tor-
rJ,~n.d.

l'
",

J*t:liP.ttH) tinUlyst. tlllt..1 l. Vl"i,ol'1tl.lt. 1de~ iutouh.\"I_:_, ut ~~~,i.'$rn~
1. UlJt·u·t'rlJåningttl.ovlm, UIlIt't11i.; ~'hm1H)e it le), u:t 1.a~{t\,u.a,et.

I

"

~\

ti \In 20. uuvm.ii.ltf r 195'.

I ~. J. .lJtiK

"I I,
I
I•I

~~. U,l tl.'.æ::UWW, .li\ 11l'.)·\':UI~tl.d'J trit ln1ul;l.i ti 111\.\U t.l.l~ l..vaea aom llHaJ'-

n'a'tf'tl:t\l~M(1' pI..!. art • .nr. l.Ut !~(Jtm.a.'e'lt u~ ...~J.i.lV ~t, 1:>tjt?U, aJlt~l!ol': ;,lor
Noil!wrk id.nri J. bl~d 1 " Udllll udg'.11·\. !(,Ilf" P?'I",(ft~@n..l.wL.iut, ti0t; med :r;~1-
!1.>"W.t lJ :t'O J'btJho ld.

i rGlå..u1r.:)~.\b~B'""m.l'lcl.. \.:..nts bO......ilioluur 1 Ul;i 01,1..1.11.11(" ,",o Hi 1':('6U-

u..LJ.1Q:.I ..J.1.00ii: t (",r,.fll t ko I;.l 1/'1·'li.1 0).' Jli.llf~h' IJlh ~J i~U'ltll't~,~(~\ 'Ul~'H.· Id.),"!cfJ-

BA"rllln. •
~~ hun..ya t1l traun1n~~_e$t~Qul~~rnua ~vurl1Nl~ul~a'111æ~~.

~~l' t1 U1allt !-Il'Qv"l1oo1lu l~;I"\ ..'Ol' ..J~AU\SrtJori~; .vl:ev.l ti )hit,':.l.~"ut..

"l,',I
" .

I

I•
,1'. lo, •.. i.

ij,. Ij.

!JJ. Ii. '\.i i. "X'1$4Ul

,:Jr.il: Ih

• .1'1 to r: Iit\wapfil OJt clvbyr til Q.\..·t at H'l' tl1~u
:1 .tAu4t. ut nø.tu.rll'oo.n.1n{;~ulov:l»l 112l'. 140 at
1'1/5 l ~}~, "~e

Ie,
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REG. NR.

1:iJorlu.v. Uo ~~i"k,
\td. 11":, \it. 84,
.Jrt. lll'. ~ •

• ~~J ilotftLU:t'k,,~u.. V ~ 1.. 1.. ;Hi ,
....,. nl:'. bv Uf•.ln"H~"tJ~ ••

~r • ~h 1 ~ ~ 6 t 1 l b ~ d.
n~**~1~j.~.J4:;,·..r~~f<~ U\l.,,·.r~:::~ ...'r..;; • ~·;f~~~" ... ~. i1.i1"1:

, 1

tJ.n~t\,.rtu,~Jh:I~t~>4otwnTl!.: BOf'}.1iJl"'::~U tf ~ ~l;ti,n~J·J,;: ~(;>"ååUn(;a \;.,)~;m.
Uln.t~I..r h.,WilU :.iIOlll ~J~jl' ut tiJ toilwQl14'I,;Jl1 i.~.m.l.'..i.r." l UlJijb-:.t<wa tlJr
flo,mark laud l U blmi ~4, art.ul'. 29 Q~ b~. V ~1. 1. .~. al"\. 60
1\tot~rk I:lJIOlJi!l'~"';':,; IUlian, 'J.' l:.:.t.!tl tl....UI:..nU:!..'\IHtf: t-" ....lI'1. lit u..1'~. ur;
;.:~ GU Gu f:titl.l ....

Ml't...."llta' ...t:1I l,,"'~;l.rlVt;,6 .Iii.'lU;,l,4JCl&

l. i~t '-lrt. (,O~ ~jliU "Hfr1,.Wt"l:iU1~ ,) (""l ..I).' • hl'cc.l 141'. ~ ':J6/·(tJ, kf.:t-\.-

01 •.\0. l., Hn t ~j~""..k kc.J" ttU.:;\ ~r1J ,t t ii;..1;; nJll:~vt :'uun V'.:(~\: t'lt .pt~rc6l-
;;;".:-<·1)"ø~\if.u. ~J.% l.Je'.;"'u. ~":&IoO\AI~'ll:r,tI./ f.'!.'t ;L·rL·u~lcit. Ull.:."~j'tU..&",ledota iilt
)øl'Q~l~:n.j;:fti\ll:l 1.1;1.h..\\ ~o .. "t; 1.,tC'4e:oo. tt'll "~,:l'O~·:u.;...n1$ JUlrdVllb"-

11i; ....bJI:l~J:tt.l. ,.....1' ~.'r}.:i.:{.~~l \.':j; .\.'d; li>i.lt:. ;'",-.. .lt.:i .\$:,d"W,;JU \tutIAll4!ll<i)

purd,1O .. 11. ;,...~Cy.n.,JJ.Oj :.;..,dvl.;!~·n.;..:·.h.1l';r.'f"l<' ll~' I'hm~w u.,tlt~ åtmutlr
uet treulf4Au (.4l"~AL. u.VdtJ$t;U.~~ ~kol. klit u:l.·uuuv wrutitl 1441..~~ll'6ci-

ltKoil,llJ ~u 'U·~t:UH••

~. ~:l !i.et. ;l~'
al) l':\J/'U(J),. r.rr. 1M.• hu,'tbl: ..d '!., .~I:lt'(i!.'.'rfr ltrtlt\;db:lt::r1~l. f:'.!roavldt
aDBQ.Z' 0.., fJ. <.tdl, Uli;r 1.1/;":~IJr Ji.WtJi4.iCU: ;g ..."G a;.j; .."t~ai.U. Ira d~t.
'&nl1::,r,: ~.!:(l.L 'Ol' vc.rod 1:'r. 1i!. .'I.JiJ.'. 'HS "HHi, Jtl". ur.wt:r 1.
») .ll'l~l(JJ. tt:.:. ~'( f/'I.!;,lI,,(,:rt.;·lWI 1.~~"iJ~I~:t~ if.,,,stlbi&'.l'lkt. tio.~
eå\~d..·u. at t!1"U81et 111,0(/"\.;1;, 1;:l'I:rr{f~.tt$ltlE1 fJt l.n l:i...a1&. 4er t»-eili-

k:o~).Wurv~d t'lirlmnt;elt.. Wf)J 001·1.0. .,..:t' uis.C'J1..lvt li,\Il·J.lt,;i~1 (laarcel u.
51W':;o 0ti ~1~,,.cr.1.!'1:t". 51,!~;) k,':.l· ...t.l.b'-l L,I_CJtUl'i!: .t(t.,.,Ur;t."..,lk,.
.) oi.-fllJ'Oltlrir •. H.)/173,k)n'tlJl,..1l 1., ;lIOiIJl.'ll'k. wrtu.1l.'-rU:t.

..·.. eull.i.h..,;nt' hh:.r' l' ~Jl~~J!l!,~ti or~!,.\l.lG1
J\.~1'll'lt,lom..\~t'a.a 11i.ko ah..:UYh~l:,a ul1..41i.l'b~~l)l.'uttu~ wj.CllClri1d1;S'

Cll1e vtluva:r~.lUe. UgV1.Hl* a'.I1' ,h"U..a 1kkG i'<.l. ar'lulum .. 8111gnYee
e.l.1'ua ",11 tll' ~1i.:C'il'l4fØ(j tl'4:.Q~d'·)rJ!foI.or l.I Lut.l~lQfI.I', Lv 1 tf J:Clrl"'"O~ tol (J.t~l'at-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02084.03

Dispensationer i perioden: 31-10-1988 - 18-08-1989



"

REG.NR.
IlT

------
Nalurfredningsnævnet for Sønderjyllands

amts sydlige fredningskreds
Dommerkønlorot I Tøndor

Norregade 31 • 6270 Tønder' Talf 04·722205

1- Den 31. oktober 1988 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 153/88 Ansøgning fra Notmark Menighedsråd om
tilladelse til at udvide den eksisteren-
de kirkegård på matr.nr. 1 Notmark og til
opførelse af et 50-60 m2 stort red-
skabshus på matr.nr. 60 Notmark, Augu-
stenborg kommune.

- § 34 - eksisterende fredning -

Der fremlagdes skrivelse af 3. oktober 1988 med bilag fra amts-
rådet, j.nr. 8-70-52-6-501-1-87.

Det fremgår af sagen, at der er tinglyst fredning på en del af de
arealer, der ønskes benyttet, at arealerne er beliggende indenfor
kirkebyggelinier og i landzone.

Notmark Menigshedsråd har mulighed for at erhverve arealerne nu,
men vil først udføre projekterne om et par år.

Efter indstilling fra amtsrådet meddeler nævnet herved tilladelse
til det ansøgte på betingelse af, ~ tegninger over redskabshus og
arealanvendelse fremsendes til fredningsnævnet til godkendelse
forinden byggeriets start, og ~ der ved projekteringen tages
mest muligt hensyn til de eksisterende beplantninger.

I medfør af naturfredningslovens § 6 a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden år fra dato.

S.A. }s:f0

Foto venter
itl1iL
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•

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.



Naturfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige frednings1creds

Dommerkontoret I Tønder

Nøueaade 3' ·6270 Tender· Tel! 04 • 722205

Modtaget'
Skov. og Nalurstvrelsen

2 2 AUG. 1989
REG. HR. O ~O 8 Y.l!J '30

)en 18. august 1989 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

• J.nr. 172/89 Ansøgning fra Menighedsrådet ved Notmark
Kirke om opførelse af redskabsskur på
matr.nr. 18 Notmark, Augustenborg kom-
mune.• ~ - kirkefredning -

Der fremlagdes skrivelse af 15. august 1989 med bilag fra amts-
rådet, j.nr. 8-70-21-1-501-4/89.

Det fremgår af sagen, at der søges om tilladelse til etablering
af et 45 m2 stort redskabshus ved Notmark kirke på matr.nr. 18
Notmark. Der er tinglyst fredning på en del af de arealer, der
~nskes benyttet, og arealerne ligger indenfor kirkebyggelinie
)g i landzone.

: Redskabshuset opføres i træ, behandlet med imprægnering i en
naturfarve og med rødt vingetegltag. Huset placeres syd for
kirk~n og øst for eksisterende kapelbygning, som samtidig
nyindrettes, vandskures og kalkes udvendig. Der indrettes en
materialeplads og syd for redskabshuset anlægges en befæstet
forplads.

Det er oplyst, at det nu fremsendte projekt svarer til et tid-
ligere i princippet godkendt med de ændringer af materiale-
pladsen, som er anbefalet af kirkegårdskonsulenter og
nationalmuseet.

let er yderligere oplyst, at projektet er godkendt af kirke-

e
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN IJ10/ ~/0 OO es-
Akt. nr. I Foto venter

, Kil



I

tes, medmindre den opretholdes af klagemyndigheden. Dis-
pensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dato.

,

Sortsøe Jen

Til orientering + bilag 7.

f-Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30,
9220 Aalborg øst.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Balslev Hansen, Lille
Volstrupvej 7, 9230 SVenstrup.
Aalborg Stiftsøvrighed, Østerågade 6, 9000 Aalborg.
Hammer sogns Menighedsråd ved Regner Kjærsgaard, Tranevej 66,
Grindsted, 9310 Vodskov.
Arkitekt K. Elmo Nielsen, Tidselbakken 8, 9310 Vodskov.
Thyge Steffensen, Bakkevænget 19, 9000 Aalborg.
Jens Nielsen Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8874 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   

                                                                                       28. september 2021  
                                         FN SJS 47/2021 

 
 
 
FN SJS 47/2021: Ansøgning fra Notmark Menighedsråd om dispensation til opførelse af ny 
kirkelade ved Notmark Kirke, Kirkepladsen 10, 6440 Augustenborg, matr.nr. 66, Notmark 
Ejerlav, Notmark, indenfor Exner-fredningen af Notmark Kirke. 
  
Fredningsnævnet har den 9. juli 2021 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune på vegne 
Linjen A/S Arkitekter MAA på vegne Notmark Menighedsråd om dispensation til opførelse af ny 
kirkelade ved Notmark Kirke, Kirkepladsen 10, 6440 Augustenborg, matr.nr. 66, Notmark Ejerlav, 
Notmark, indenfor Exner-fredningen af Notmark Kirke. 
 
Der er på ejendommen tinglyst en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - den 26. november 1953 
og senere for at sikre indsigten til og udsigten fra kirken.  
 
Det er bestemt i fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes mid-
lertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke må opbevares redskaber eller lignende skønheds-
forstyrrende genstande på de fredede arealer, så indsigten til kirken ødelægges, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der ikke på arealerne må opsættes skure m.v. 
 
Det fremgår i øvrigt af fredningsdeklarationen, at 
 

”Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirke-

ministeriet, dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplacering 
af bygninger på det nævnte areal og tillige om selve byggeplanen for disse samt angående 
beplantning af arealet af hensyn til evtl. fremtidig inddragning under kirkegården…” 

 
Fredningsnævnet skal derfor afgive en erklæring til brug for Kirkeministeriets behandling af sagen. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 9. september 2021, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 

 
Sagens baggrund 
 
Af ansøgningen fremgår blandt andet: 
 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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”Notmark Menighedsråd ønsker at opføre en ny bygning ved Notmark kirke, hvor der etableres 

kontor til graver, frokoststue og omklædningsfaciliteter til kirkegårdspersonalet, maskin- og værk-
stedsrum samt en større sognesal, der kan rumme 80 personer. I tilknytning til sognesalen ønskes 
køkken, toiletter og depotplads.  
 
Der har i 2018 været fremsendt et forslag til en ny bygning placeret syd for kirke og kapel og orien-
teret øst-vest (FN SJS 10/2018). Forslaget har imidlertid fået afslag fra Fredningsnævnet, idet man 
vurderede, at det ville skærme for meget for indkigget til kirken.  
 
I forbindelse med en konsulentrunde har menighedsrådet fremvist et alternativt forslag, hvor byg-
ningen er placeret så langt som muligt mod øst og orienteret nordsyd. 
… 
Den nye bygning foreslås udført som et længehus placeret syd for kirken og orienteret nord-syd.  
Bygningen placeres så langt mod øst som muligt, således indkigget til kirken fra Notmarkvej kan 
bibeholdes i størst muligt omfang. Denne placering nødvendiggør, at eksisterende træbygning med 
maskin- og værkstedsrum nedrives. Desuden tilkøbes et lille stykke jord, hvor den nuværende ma-
terialeplads ligger. Jordstykket ejes af naboen, og aftale om overdragelse er under udarbejdelse.  
Bygningen opføres som en muret og hvidmalet bygning med rødt tegltag, så der opnås en naturlig 
sammenhæng mellem kirke, kapel og kirkelade. Taget valmes i gavlene, så det skærmer mindst 
muligt for udsynet til kirken.  
 
Der etableres en ny materialeplads syd for kirkeladen, og der plantes en hæk, så materialepladsen 
ligger skjult i forhold til kirke og ankomstareal.  
 
Terrænet stiger fra parkeringspladsen op til kapel og maskinbygning og falder igen ned mod mar-
ken mod nord. For at opnå niveaufri adgang fra parkeringspladsen og modvirke, at kirkeladen kom-
mer til at ligge for højt, udføres en mindre terrænregulering, hvor højen udjævnes i det omfang, det 
kan lade sig gøre i forhold til at opnå en naturlig stigning mod kapel og kirkedige.” 

 
Den Kongelige Bygningsinspektør har i en udtalelse af 7. maj 2021 skrevet: 
 

”Vi har ved flere tidligere lejligheder udtalt os om forskellige forslag, og der har været afholdt 
møde på stedet. Ved den seneste høringsrunde foreslog vi, at man rykkede bygningen så langt mod 
nord på grunden som muligt.  
 
Dette er nu sket, og vi kan anbefale forslaget som det foreligger.” 

 
Kirkegårdskonsulenten har den 7. juni 2021 udtalt: 

 
”Der er tidligere afholdt møde om sagen på stedet og byggeriet har i flere forskellige udformninger 
været fremsendt til udtalelse hos Stiftets konsulenter. 
 
Sognehuset tænkes opført på det Exnerfredede areal sydvest for kirken. Bygningen er nu placeret 
så langt mod nord og øst at indkigget til kirken kun i ringe grad påvirkes. 
 
Jeg kan varmt anbefale forslaget.”  

 
Nationalmuseet har den 31. maj 2021 skrevet: 
 

”Med anmodning om en udtalelse har Nationalmuseet modtaget revideret forslag til placering af 
sognehus ved Notmark Kirke. Placeringen er på grund af fredningsbestemmelserne ikke nogen helt 
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enkel opgave, og der har ligget et længere sagsforløb forud, som blandt andet Nationalmuseet har 
været involveret i.  
 
Det er derfor med glæde, at museet kan meddele, at det nye forslag opfylder alle krav til placering. 
Forslaget kan således anbefales til Stiftsøvrighedens godkendelse.  
 
Vi noterer os, at menighedsrådet har været i forbindelse med Museum Sønderjylland, som allerede 
har foretaget de fornødne prøveundersøgelser på arealet.” 

 
Sønderborg Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil beskadige eller påvirke beskyt-
tede Natura 2000-områder væsentligt. Det ansøgte vil ifølge kommunes vurdering heller ikke øde-
lægge eller beskadige de plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som er nævnt i 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
På kortet nedenfor er den ønskede placering markeret med en rød prik. Det med blåt skraverede vi-
ser fredningens udstrækning. 
 

 
 

Fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 9. september 2021, hvor nævnet tillige 
har foretaget i besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, dommer Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Tham-
drup og det kommunalt udpegede medlem Peter Sandholdt. Endvidere deltog arkitekt Mia Rahbek 
Andersen. For Notmark Kirkes menighedsråd deltog kirkeværge Michael Jørgensen, kasserer Kir-
sten Marcussen og kirketjener og graver Jens Christiansen. For Sønderborg Kommune deltog Line 
Stephansen.  
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Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Arkitekt Mia Rahbek Andersen redegjorde for ansøgningen og anviste den ønskede placering af kir-
keladen. Placeringen er i forhold til den første ansøgning ændret, så kirkeladen bliver placeret så 
langt mod øst og nord som mulig. Det har været muligt efter tilkøb af jord øst for kirkens område. 
For enden af kirkeladen ønskes den nye materialeplads anlagt. Pladsen vil blive afskærmet med en 
hæk. Kirkeladen skal have en størrelse, så der er plads til det, der ifølge de arbejdsmiljømæssige 
krav stilles. Kirkeladen ønskes som det fremgår opført med hvide vandskurede vægge og rødt tegl-
tag, så det vil passe ind i de eksisterende bygninger. Højden på bygningen bliver 7,5 m. Bygningen 
vil blive gravet ca. 1 m ned i terrænet. Bygningen ønskes opført med et helvalmet tag. Hvis man øn-
sker det, kan ovenlysvinduerne installeres med antirefleksbehandling. Den eksisterende værksteds-
bygning vil blive revet ned som et led i projektet.  
 
Line Stephansen oplyste, at Sønderborg Kommune ikke har bemærkninger til sagen.  
 
Museeum Sønderjylland har i mail af 9. september 2021 oplyst: ”…ud fra det fremsendte projekt og 

vurdering på stedet kan museet kun med tilfredshed notere den nye placering. Vi har ikke indven-
dinger.” 
 
Fredningsnævnets udtalelse: 
 
Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Notmark Kirke admini-
streres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet, dog efter indhentet erklæring fra fred-
ningsnævnet, afgørelse om nyplacering af bygninger på det nævnte areal og tillige om selve bygge-
planen for disse samt angående beplantning af arealet af hensyn til eventuel fremtidig inddragning 
under kirkegården. 
 
I betragtning af baggrunden for forbeholdet er det Fredningsnævnets opfattelse, at sagen skal behand-
les på samme måde som ansøgninger om tilladelse til at opføre bygninger på de fredede arealer. 
 
Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Notmark Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Efter besigtigelsen og en vurdering af sagens oplysninger, herunder den ønskede nye placering i for-
hold til det tidligere projekt og oplysningen om at den eksisterende værkstedsbygning vil blive fjernet, 
kan Fredningsnævnet anbefale, at Kirkeministeriet meddeler tilladelse til det ansøgte med vilkår om, 
at ovenlysvinduerne i kirkeladen skal være antirefleksbehandlede. 
 

Esbjerg, den 28. september 2021 

 
  Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
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Arkitekt Mia Rahbek Andersen, mra@linjen.dk 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.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/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
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