
•
02139.02

Afgørelser - Reg. nr.: 02139.02

Fredningen vedrører: Ballum Kirke

Domme

Taksati ons kom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 01-09-1983, 09-03-1954

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. i I ~ 9 4 ,4

•
Den l. september 1983 afsagde Frednings~net for Sønderjyllands

amts sydli.ge fredningskreds i sag
?o9/82 om fredninG af Ballum ki rkes omgi-

velser j Bredebro kommune, Sønder-
jyllands amt,

følgende
k e n d e l s e :

Ved skrivelse af 15. oktober 198? rejste Sønder~jy]lands Amtsråd
sag om fredning af Ballum kirkes omgiv~lser, et areal på ca. 42 ha
i Bredebro kommune. Bekendtgørelse af sagens rejsning er sket den ll.
november 1982 i Statstidende og lokale aviser.

Begæringen om fredning er begrundet med, at kirkernes omgivelser
ikke er sikret ved generelle lovbestemmelser, heller ikke ved frednings-
bestemmelser.

I fredningsforslaget er der bl.a. vedrørende Ballum kirke anført
følgende:

"Ballum kirke er usædvanlig stor og ligger som byens forpost til
havet og det åbne land. Fra kirkeområdet strcækker bebyggelsen sig ned

I,
til kysten og markerer den tidligere nære tilknytning til havet. De
3 kirker ved Ba11um, Skast og Hjerpsted har haft betydning som land-
kending for skibene.

Det er karakteristisk for Ballum kirke, at den er synlig over et
meget udstrakt areal på grund af det åbne flade landskab. Når man kom-
mer fra Bådsbøl-Ballum står kirketårnet lige midt for vejen og lige så
smukt er det at nærme sig byen fra nord. I klart vejr kan kirken ses
over Ballum enge helt fra Skærbæk.

Mod vest og øst støder dyrkede arealer op til kirkeområdet, og
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mod syd ligger en lille velafgrænset mark melJem bebyggelsen i kirke-
gårdsgærdet og landbrugsejendommen. Går man langs bebygf,eJsen her, er
der en enestående smuk udsigt mod havet. Disse landskabsrum er af stor
vigtighed for kirkeområdets virkning.

Nord for kirkeområdet og i direkte tilknytning hertil ligger præ-
stegården med sin tætbevoksede have. Havens stengærde og hegn samt de
store træer darmer en præci.s grænse mod de åbne marker.

Fra præstegårdshaven strækker landsbyens bebyggelse sig mod nord-
vest til den tidligere forstrand. Her løber dip;et ind på geestens rand.
Landsbyens veje og bebyggelse følger herefter skræntens rundede forløb
videre mod nord-øst. Det klart opfattelige møde mellem geest, bebyggel-
se og marsk indeholder betydelige landskabelige kvaliteter. Fra diget
er der vid udsigt til alle sider. r'

Nævnet har besigtiget området og afholdt offentligt møde den lo.
december 1982 med ejere, myndigheder og andre interesserede.

Bredebro kommune har i princippet kunne tiltræde fredningsforsla-
get, men har sammen med Vestslesvigs Landbrugscenter, Løgumkloster,
der repræsenterer 5 lodsejere, ønsket området indskrænket, således at
fredningsgrænsen mod øst følger landevej 540 og mod syd en privat fæl-
lesvej lidt nordligere end fredningsforslaget.

Vestslesvigs Landbrugscenter har subsidiært påstået, at grænsen
mod øst følger markvejen mellem matr.nr. 195-260 og 515-516. Mod syd
har man subsidiært påstået bygningsparcellen ved lb.nr. 13 friholdt af
fredningen. Endvidere har man påstået byggeparcellerne ved lb.nr. l og
lb.nr. 16 friholdt af fredningen.

Landbrugscenteret har desuden ønsket enkelte ændringer i de fore-
slåede fredningsbestemmelser, herunder at nybyggeri, om- og tilbygning,
der sker i umiddelbar tilknytning til bestående byggeri, kan ske uden
tilladelse fra fredningsnævnet, samt at etablering af nye læhegn kan
ske efter tilladelse fra fredningsnævnet. Endelig har man anført, at
der i fredningsbestemmelserne ikke bør være begnænsninger i produktions-
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mulighederne for landbrugsejendomme.
Under sagen har der været ført forhanJlinger med lodsejer lb.nr. l,

H.C. Bech, om flytning af en ajlerede opført lade, men nævnet har ment,
at udgifterne ved en flytning ville bli.vc for store i forhold t.i 1 opt;

der opnås.

e

Fredningsstyrelsen , der i df~cember 1980 har udarbejdet et såkaldt
pilotprojekt "Hegistrering af Ballum Kirkes omgjvelser", har anbefalet
fredningen i det foreslåede omfang. For så vidt angår fredningstestem-
melserne har man ønsket byggehøjden for siloer hegrænset til 8,5 meter.

Enkelte ejere af andre ejendomme i privat eje har udtal.t sig imod
en fredning.

Danmarks Naturfred.ningsforening har anbefalet fredningsforslaget •
Den oprindelige lodsejerfortegnelse med arealangivelser er under

fredningssagens gang ændret som følge af en jordfordeling, som endnu
ikke er tinglyst.

Fredningsnævnet skal udtale:
Nævnet finder, at der til de pågældende områder er knyttet så vær-

difulde fredningsmæssige interesser, at betingelserne for en fredning
efter naturfredningsloven er til stede. Fredningspåstanden tages derfor
til følge, dog med enkelte ændringer, som nævnet allerede tilkendegav
på det offentlige møde. For så vidt angår fredningen s udstrækning finder
nævnet, at denne i det hele bør omfatte det i fredningsforslaget nævnte
areal.

Fredningsbestemmelserne for det ca. 4? ha område, der er vist på
kortet, der hører til fredningsnævnets kendelse' samt for de særligt vær-
difulde huse, der er vist i den af fredningsstyrelsen udarbejdede re-
gistrering, og som er indtegnet på kortbilaget for så vidt de ligger
indenfor det fredede område, er herefter:
§ l. Fredningens formål:

Fredningen har tLl formål at sikre indsigten ti.l og udsigten
fra Ballum kirke gennem bevaring af landskabsområderne omkring kir-
ken i en radius af ca. 500 meter.
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§ 2. Bebyggelse:

a. Der må ikke opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og
andre lign. indretninr;;er sam t ti lbygni ng t il eksisterend f· be-
by~gelse.)T)er må heller ikke foretages ombyp;ning af eksl'::;'.ren-
de bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre
fremtræden.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en landbrugs-
ejendom efter tilladelse fra fredningsnævnet kan opføres er-
hvervsøkonomisk nødvendig ny bebyggelse, herunder siloer under
l?,5 meters højde i umiddelbar nærhed af eksisterende bebyggel-
se, eller foretages tilbygning eller ombygning af eksisterende
bebyggelse. Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til sådan be-
byggelse, såfremt det strider imod fredningens formål. Hvis
nævnet nægter at give tilladelse til sådan erhvervsøkonomisk
nødvendig ny bebyggelse, kan der ved en ny fredningssag ;~ages
stilling til evt. tilkendelse af yderligere ersLatning.
Efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der
desuden for almindelige beboelsesejendomme foretages ombyg-
ning og tilbygning, der ikke strider mod fredningens formål •

b. De på vedhæftede fredningskort udpegede værdifulde huse, d.v.s.
dem der er angivet som forstærkende, må ikke nedrives, ombygges
eLLer på anden måde ændres uden fredningsnævnets forud indhen-
tede tilladelse efter udtalelse fra fredningsstyrelsen.
Vedligeholdelse og ombygning af disse særlig værdifulde huse
skal udføres i overensstemmelse med husenes helhedskarakter.

c. Etablering af mere industriprægede og for en almindelig land-
brugsejendom væsentligt fremmede landbTIlgsbygninger som f.eks.
pels-, fjerkræ- og svinefarme samt drivhusgartnerier er ikke
tilladt.

d. Udenfor private haver er opstilling af drivhuse, skure, boder,
campingvogne, antenne- og elmaster, transformerstationer eller

andet, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til
og fra kirken, ikke tilladt.
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§ 3. Arealanvendelse.

a. Udenfor eksisterende haver må arealerne ikke yderligere beplan-
tese Fornyelse af eksist,erende læheF!;ner dog tilladt med de for
e~nen kRr~kterjstiske løvfældende t~~cr og buske. Etablering af
nye læhegn kan kun ske efter forud indhentet tilladelse fra fred-
ningsnævnet.

b. Indretning af camping- og oplagspladser og li.gn. er ikke tilladt.
c. Ændringer i terrænet, herunder gravning eller opfyldning er ikke

tilladt. Fredningen skal dog ikke være til hindring for etable-
ring af diger til heskyttelse mod stormflod efter forudgående
tilladelse fra fredningsnævnet.

d. Henkastning af affald er ikke tilladt.
e. Nye vejanlæg og ændringer af bestående veje såvel med hensyn til

linieføring, bredde som overflade er kun tilladt med frednings-
nævnets forudgående tilladelse.
Der kan dog anlægges de for landbrugsdriften nødvendige mindre,
private veje, som følger det naturlige terræn, uden frednings-
nævnets tilladelse.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at landevej nr. 540
kan udbygges i henhold til målsætningsplanen til 17,0 m kørebane
med 2,0 m brede rabatter.

f. Der kan anlægges p-pladser med fredningsnævnets forudgående til-
ladelse indenfor de på kortbilaget angivne områder. P-pladserne
skal fremstå som en form for armeret græsflade.

§ 4. Dispensationer.
En dispensation fra bestemmelserne i § ;:;J og § 3 kan meddeles,

når det ansøgte ikke kommer i strid med fredningens formål, jfr.
naturfredningslovens § 34.

Fredningen vedrører nedennævnte ejendomme eller dele af ejendomme
jfr. vedlagte kortbilag:
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0sterende-Ballum ejerlav
matr.nr. 2, 4, lo, 18, 3?, 36, 52, 6?, 66, 68, 8?, 14?, 143, 170, 173,

180, 181, 190, 195, 207, ?26, ?33, 260, 264, 357, 381, 4?6, 500,
515 og :>16.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitut på de anførte ejen-
domme med prioritet forud for pantegæld og andre rettLgheder af pri-
vatretlig oprindelse.

Fredningsnævnets kendelse kan indbringes for Overfredningsnævnet,
Amaliegade 7, 1256 København K. Klageberettiget er enhver, der er un-
derrettet særskilt om afgørelsen, og klagefristen er 4 uger fra den

til dag, afgørelsen er modtaget af den pågældende.

•
Med hensyn til de lodsejerne tilkomne erstatninger henvises til

den samtidig hermed afsagte kendelse om dette spørgsmål.
T h i b e s t e m m e s :

August Møller

De forannævnte arealer, der et vist på fredningskortet, og som hel
eller delvist omfatter de nævnte;!matrikelnumre fredes som foran bestemt.

S.A~fl Peter Kjær.
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Den l. september 1983 afsagde Frednln~snævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds i sar-;
209/82 om fredning af BaJ 1um kirkes omgi-

• velser i Bredebro kommune, Sønder-
,jyll,mds amt,

•e
•

følgende
e r s t a t TI i n g s k e n d e l s e :

Fredningsnævnet har samtjdip; hermed afsagt en kendelse, hvorefter
ca. 4? ha i østerende-BalLum ejerlav, Bredebro kommune, undergives fred-
ning. Hele arealet ligger i landzone, oe; ca. 5 ha er omfattet af natur-
fredningslovens strandbeskyttelseslinie. Området er ikke omfattet af ek-
sisterende kirkeomgivelsesfredning. En del af matr.nr. 14~, der ejes af
menighedsrådet og beliggende nord for ki.rkegården i forbindelse med pr.æ-
stegården,er fredet, men dette areal er holctt udenfor fredningskendelsen,
da det indgår i kommunens lokalplanområde.

Nogle af de berørte lodsejere har fremsat nærmere specificerede er-
statningskrav i anledning af .fI'ednin~en.

Vestslesvigs Landbrugscenter, Løgumkloster, der rep~senterer 5 lods-
ejere, har generelt påstået en erstatning på 1.000 kr. pr. ha, uanset om
arealerne er undergivet naturfredningslovens beskyttelses1inier. Endvide-
re er der for hver af de tre landbrugsejendomme, lb. nr. 1, nr. 13 og
nr. 16, yderligere påstået 150.000 kr. i erstatni.ng for de ved fredningen
indførte indskrænninger i landbrugsbyggeri samt 1.00.000 kr. for hver, så-
fremt si10byggeri begrcEnses til 8 meter.

Fredningsnævnet skal udtale:
Når henses til de efter lovgivningen almindelip-;tgældende besternme1-
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ser om bebyggelse og arealanvencl.:.lse,kan de fastsatt·e fredningsbe-
sternmelser ikke anses som særligt tyngende. Der er således tale om en
sædvan lig tilstandsfredning , hvorfor de f' kun er grund 1. ar:; for almj nde-
lig arealerstatning~ der' fRSh~(pt·tp8 t i l P,oo kr. pr. ~a, fjOg findes

der ikke at burde gives erstatninB for arealer, der i forvejen er om-
fattet af naturfrectningslovens strandbeskyttel.seslinje, da der for så-
danne areal er ikke kan farven t es €;i ve t, ri ispensat· i. on t i1 foranstal tn in-
ger i stri.d med beskytte lsesl i.oj.fm i videre omfang end efter de nu

tt fastsatte fredningsbestemmelser.
Nævnet finder ikke grundl.ag for at ti.lkende nogen lodsejer yder-

ligere erstatning. For så VLctt angår de tre landsbrugsejendomme er
det ikke god tgjort, at fredninp;sbestemmel seme V·! l hindre fortsat ra-
tionel landbrugsdrift. Endvidere indeholder fredningsbestemmelserne i
§ 2 a en adgang til yderligere erstatningsfastsættelse, såfremt nævnet
skulle nægte tilladelse til en for landbrugsdriften nødvendig erhvervs-
økonomisk bebyggelse.

Der tilkendes dog i alle tilfælde en mindsteerstatning på 500 kr.,
ligesom der foretages en oprunding af erstatn"ingsbeJ øbene beregnet på
grundlag af 800 kr. pr. ha.

på grundlag af den reviderede lodsejerfortegnelse og idet bemærkes,
at en jordfordeling ikke er berigtiget i tingbogen, tilkendes erstat-
ning i anledning af fredningen således:
Lb.nr. Ejer: Omfattet af fredningen +

strandbeskyttelsesareal
Beløb:

l. H.C. Bech,
Pamhulevej 44,
Marstrup ,
6100 Haderslev. 4,1~ ha 3.300 kr.

? P. Nielsen,
Vesterende 19,
Ballum 6780 Skærbæk, 0,79 ha 700 kr.

3. Martin IJund Hansen,
Vesterend.e 18,
Ballum 6780 Skærbæk 1,65 ha 1.400 kr.

4. Chr. Nielsen,
Mølbyvej 13,
Bal1um 6780 Skærbæk 0,51 ha 500 kr.
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c.v.

7. og
?2.

8.
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E,jer:

C.H. Christensen,
0sterende ?o,
Ballum 6780 Skærbæk,
Maren J. Rasillussen
Vesterende ?7,
Ballum 6780 Skærbæk,

Anne Margrethe Nielsen
Vesterende ?o,
Ballum 6780 Skærbæk,
Jens Nissen
0sterende 4,
Ballum 6780 Skærbæk,

9. Udgået.
lo.

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

A.K. Hansen og
H.V. Thiesen,
Vesterende ?5,
Ballum 6780 Skærbæk,
Kirsten Koch,
Vesterende ~4,
Ballum 6780 Skærbæk,
Ballum Meninghedsråd,
Vesterende 31,
Ballum 6780 Skærbæk,
Karen E. Kallestrup ,
Vesterende 54,
Rallum 6780 Skærbæk,
S.G. Asmussen,
Tågelundve,j 7,
6040 Egtved,
K.C. Jensen,
Vesterende 48,
Ballum 6780 Skærbæk,
Ingvard H. Mathiesen,
Vesterencle 5?,
Ballum 6780 Skærbæk,
Andreas H. Andersen,
Mandøvej ?7,
V. Vedsted 6760 Ribe,

19. Udgået

17. og
18.

20. Emma M. Sobera,
Vesterende 51,
Ballum 6780 Sjærbæk,

Omfattet af fredningen +
strandbeskytte l sesareaJ

0,69 ha

3,04 ha

0,95 ha

4,65 ha

0,14 ha

0,33 ha

0,'+0 ha

5,85 ha

0,00 ha

0,31 ha

0,19 ha

0.07 ha

Beløb:

600 kr.

?500 kr.

800 kr.

3.800 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

4.700 kr.

500 kr.

500 kr.

10. fbo kr.

500 kr.

500 kr.



•

e
e
•

- 4 -
Lb.nr. : Ejer: Omfattet af fredningen +

strandbeskJttelsesareal:
Beløb:

21. Ane Mathiesen,
Vesterende 53,
Ballum 6780 Skærhæk 0,07 ha 500 kr.
se lb.nr. 7.

23. Viggo Madsen,
østerende 17,
Ballum 6780 Skærbæk, ...1-.700kr.

ial t 34 .800 kr.
?,ll ha

======= - .::=======

Erstatningsbeløbene forr8ntes fra fredningsnævnets afgørelse med
en rente, der er 1% højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid
fastsatte diskonto.

Fredningen findes ikke at medføre forri.ngelse af pantesikkerheder,
og de anførte erstatningsbeløb kan derfor udbetales ti.l ejerne.

I godtgørelse for sagkyndig bestand under sagens behandling tillæg-
ges der de af Vestslesvigs Landbrugscenter repDæsenterede ejere et beløb
på 1.000 kr., der udbetales direkte til Landbrugscenteret.

Den samlede fredningserstatning med renter og omkostningsbeløbet
1.000 kr. udredes med 75% af staten og 25% af Sønderjyllands Amtsråd.

Fredningsnævnets erstatningskendelse kan indbringes for Overfred-
ningsnævnet, AmaJiegade 7, 1256 København K. Klageberettigede er de
lodsejere, hvis erstatningskrav er påkendt, Sønderjyllands Amtsråd og
Miljøministeriet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er mod-
taget af den pågældende.

T h i b e s t e m m e s :
I erstatning udbetales til forannævnte ejere ialt 34.800 kr. med

en årlig rente, der er 1% højere end den af Danmarks Nationalbank til
enhver tid fastsatte diskonto fra kendelsernes dato til betaling sker.
I godtgørelse for sagkyndig bistand betales 1.000 kr. til Vestslesvigs
Landbrugscenter, Aabenraavej 2~, 6?40 Løgumkloster.

Den samlede erstatning med rente og omkostninger udredes af sta-
ten med 75% og af Sønderjyllands Amt råd med 25%.

pu:i. '
AugustMøller. S.A.K ustrupC;! Peter Kjær.
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Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. :Ba1~UIIøoeae-
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 .al)._ -&118 .DI......I'.... Jilaa

som ejer af ejendommen art. nr. l.u Bal1.. eJ3l'1a't'Ot: 80.

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

SZ'W'ået.7k);omo. parcel )Da os. .304 laH:'lJlet.d , ~1\U • ll~ilJlJ'CiS..

pazd ........

Fredningen har følgende indhold:
.~bo11.1'....

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



For fredningen ydes ingen erstatning.

a.,.lena. ar.al ....... lnlu'l'l)J:u al caoJd.a>kllllae IlIl1dlS-

hØ., tbfte ...~ ktn.1Dio'ol'lo" af_.. l••.0• .,laa •.rlaa
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~lll:ygHl.~~r !!!_~= cES ()mbyt;ulr.eGl'. alt uaDIIot 41 l'odU......

cl.kl~l'a.lon.
Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-

ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornæv t . dn e eJen om 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,. al, ~GI' lo,.4hold at klr~.-

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

hver for sig.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02139.02

Dispensationer i perioden: 05-06-1989 - 19-07-2006



NaturfrCJdnir,gsnæ~'r:et (ar Søndorjyllands
amts :;Yålige frodningskreds

Dommerkenlorot ITønder
I . e Nørregade 31 ·6270 Tønder· Tel! 04·722205

REG. NR. ()~/!/). C ~O
Modteget I

Skov- og Naturstyrelsen

- b JUNI '989

Den 5. juni 1989 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup, følgende
sag på dommerkontoret:

J.nr. 93/89 Ansøgning fra Bendte Runge, Skærbæk, om
tilladelse til at erstatte et strAtag
med et eternittag pI matr.nr. 515 øster-
ende, Ballum, Bredebro kommune.

C§ 47 b - k i r k e -) § "34 '3 \-{

Der fremlagdes skrivelse af 29. maj 1989 med bilag fra amtsrådet,
j.nr. 8-70-53-1-505-1-89.

Jet fremgår af sagen, at det ansøgte er beliggende indenfor
fredning af Ballum kirkes omgivelser, og at fredningens formål er
at sikre indsigten til og fra Ballum kirke gennem bevaring af
landskabsområderne omkring kirken i en radius af ca. 500 m.

•
Ifølge fredningsbestemmelserne må der ikke foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af
bygningens ydre fremtræden.

Fredningsstyrelsen har udarbejdet en registrering med særlig
værdifulde huse, hvor vedligeholdelse og ombygning skal udføres i
overensstemmelse med husenes helhedskarakter.

Ejendommen matr.nr. 515 er ikke med i registreringen.

I.et er til sagen bl.a. oplyst, at ejendommen er en nedlagt land-
Lrugsejendom med &tråtag på begge sider af stuehuset. På stalden
er der stråtag på den ene side og eternittag på på den anden
side, mens laden har eternittag på begge sider.

,_ljøministeriet
,:Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I~ \'2>\ ~ -0 O O "1
Akt. nr. 1

Foto venter
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Amtsrådet har anbefalet det ansøgte.

Da udskiftningen af taget ikke strider mod fredningens formAl,
meddeler nævnet herved dispensation til det ansøgte.

I medfør af naturfredningslovens §

såfremt den ikke er udnyttet inden
a bortfalder tilladelsen,
år fra dato.

/haS. A.

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.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJJYLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

'10m~r:et I
,:<OV- .. ; "', -"(\lrAISen

År 1994 den 29. december foretog formanden, dommer S.A.
Koustrup, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 69/94 Ansøgning fra Karen Ellekjær Kallestrup,
Vesterende 54, Ballum, Bredebro, om til-
ladelse til at opgøre en 8,7 meter hØj
fodersilo på matr.nr. 2, østerende Bal-
lum.

•
§ 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 27. d.m. fra Sønderjyllands amt,
Landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-505-28-94.

Det fremgår af sagen, at siloen opføres i umiddelbar nærhed
af eksisterende bygninger. Den opføres i glasfiber og får en
diameter på 2,6 meter.

• Det er oplyst, at ejendommens bygninger ligger indenfor et
område, som er fredet ved kendelse af 1. september 1983
(Ballum kirkes omgivelser). Fredningens formål er at sikre
indsigten til og udsigten fra Ballum Kirke. Efter kendelsen
er fredningen ikke til hinder for, at der på landbrugs-
ejendomme efter tilladelse fra Fredningsnævnet kan opføres
erhvervsøkonomisk nødvendig ny bebyggelse, herunder siloer
under 12,5 meters højde i umiddelbar nærhed af eksisterende
bebyggelse.

Af det medsendte tegningsmateriale fremg~r det, at en
eksisterende stald er 9,8 meter høj, og at siloen opføres i
umiddelbar nærhed af denne stald. En silo på 8,7 meter vil

'1iøministe~rfor ikke virke mere forstyrrende for indsigten til eller
Skov- og Naturstyrelsen
J SN \ :.1_ \ \ /"lo MIV•.nr. I _ f ':::. .- ::v,.~'C') \ .gn.

Akt. nr. ~ 2",
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udsigten fra Ballum Kirke.

Amtet har indstillet, at der gives tilladelse til opstilling
af den ansøgte fodersilo.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, meddeler
nævnet herved i medfør af natyrbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til det ansøgte.

ens § 66 bortfalder tilla-
3 år fra dato.

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 klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

Dem 23. maj 1995 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 26/95 Ansøgning fra Else og Gerda Peters, Anne
Marievej 5, Tønder, om tilladelse til at
etablere en ca. 72 m2 stor tilbygning til
et eksisterende beboelseshus på matr.nr.
32,Østerende-Ballum, Ballum, Bredebro
kommune.

•
§ 50 - Kirkefredning.

Der fremlagdes skrivelse af 10. april 1995 med bilag fra Søn-
derjyllands amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-505-2-95.

Det fremgår af sagen, at tilbygningen agtes opført nord for
eksisterende bygning, og der skal etableres en mellemgang
mellem de to bygninger. Tilbygningen skal anvendes til
atelier og garage/værksted. Bygningen opføres i en eksiste-
rende have. ..
Ejendommen ligger indenfor et område ved Ballum kirke, som er
fredet ved fredningsnævnets kendelse af 1. september 1983.
Huset er i kendelsen angivet som bevaringsværdigt.

Fredningen har til formål at sikre indsigten til og udsigten
fra Ballum kirke gennem bevaring af landskabsområderne
omkring kirken i en radius af ca. 500 meter.

Efter kendeIsens § 2 må der ikke uden nævnets tilladelse ske
ændringer af bygninger, der er angivet som bevaringsværdige.e I~den fredningsnævnet afgør sagen, skal der indhentes en

...;:Ii(JrnjnJst~l'Iet

: ~~:'.)'j- " : .L' ;;:::~':'1'3tyrellien
j; I ~:, \ '1\ \ 1% -00'1 g ~
i\';t. nr. ~
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udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

'1~~''': __ ......_,...:J_' ,- ... __ ,: & ..:J": ,..:_ ...... __ ...:.I.:.&: •• ,...:J_ 'L.. •• __
·":""""..&...1.'::I!..::;.a.1V.LUC..Lt:JC .....,':::tI V1lUJYY.lJ...L·U.y aL. u..L.:».:»C t::»a;.L..L..L':I Va::::..LU..L.LU....LU,C .I.&u,.:,,=

skal udføres i overensstemmelse med husenes helhedskarakter.

Skov- og Naturstyrelsen udtaler sig i brev af 13. marts 1995
imod, at der dispenseres til det ansøgte byggeri.

Sønderjyllands amt har indstillet til nævnet, at der ikke
dispenseres fra fredningen.

Fredningsnævnets formand har besigtiget stedet og kunne rent
umiddelbart ikke se, at tilbygningen ville tage udsigten til
kirken. Det må derfor formodes, at Skov- og Naturstyrelsen og
amtets indstilling om afslag, beror på tilbygningens
udformning/størrelse.

Ansøgerne har efter brevveksling med nævnet tilkendegivet, at
tidspunktet for opførelse af den ansøgte tilbygning nu er
forpasset (for sent), idet ansøgerne er i færd med at trække
sig tilbage fra Ballum.

Formanden bemærker herefter,
ansøgningen som bortfaldet, ude
til ansøgningen.

fredningsnævnet betragter
at nævnet har taget stilling

•

/ha
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.
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Den 8. februar 1996 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 4/96 Ansøgning fra Karen E. Kallestrup, Ve-
sterende 54, Ballum, om tilladelse til at

3 h copføre en 2217 m stor gyllebe alder pa
ejendommen matr.nr. 2 østerende-Ballum,
Bredebro kommune.•

§ 50 - Ballum Kirkes omgivelser -

Der fremlægges skrivelse af 5. februar 1996 med bilag fra
Sønderjyllands amt, planafdelingen, j.nr. 8-70-21-1-505-28-
94.

Det er oplyst, at gyllebeholderen opføres i umiddelbar
tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og placeres
vest for bygningerne, d.v.s. at tanken ikke vil kunne ses fra
kirken.

Det fremgår af sagen, at ejendommens bygninger ligger
indenfor et område, som er fredet ved nævnets kendelse af 1.
september 1983 (Ballum kirkes omgivelser). Fredningens formål
er at sikre indsigten til og udsigten fra Ballum kirke.

Efter kendelsen er fredningen ikke til hinder for, at der på
landbrugsejendomme, efter tilladelse fra Fredningsnævnet, kan
opføres erhvervsøkonomisk nødvendig ny bebyggelse.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til sådan bebyggelse,
hvis det strider imod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse:
8, 'lJ:1:"r.;,"ct
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Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål, meddeler
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til det ansøgte.

I medfør af naturbeskytteIses vens § 66 bortfalder tilla-
delsen, såfremt den ikke er ud yttet inden 3 år fra dato.

S.A. KO~!"
Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.'e 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 vid,=resender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT - 7 MRS. 2000
Domhuset, Kongevej 41,6400 Sønderborg, tlf. 73 42 4121, fax. 74424123

Den 2. marts 2000 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 7/2000:

Ansøgning fra Hans Chr. Lund om tilladelse til genopførelse
af avlsbygninger på ejendommen matr.nr. 4 østerende-Ballum,
Bredebro kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 8. februar 2000 fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-21-1-505-3-00.

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

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af
Fredningsnævnets kendelse af 1. september 1983 om fredning
af Ballum kirkes omgivelser.

~

Fredningen har til formål at sikre indsigten til og ud-
sigten fra Ballum kirke gennem bevaring af landskabs-
områderne omkring kirken i en radius af ca. 500 meter. I
fredningsforslaget blev anført, at Ballum kirke er
usædvanlig stor og ligger som byens forpost til havet og
det åbne land. Fra kirkeområdet strækker bebyggelsen sig
ned til kysten og markerer den tidligere nære tilknytning
til havet. Det anføres videre, at det er karakteristisk
for kirken, at den er synlig over et meget udstrakt areal
på-grund af det åbne, flade landskab. Når man kommer fra

-\<12. \ \. l~-o~o\ /'
SY
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Bådsbøl-Ballum, står kirketårnet lige midt for vejen, og
lige så smukt er det at nærme sig byen fra nord.

Efter fredningskendelsen må der ikke opføres ny bebyggelse,
og der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der herved sker ændring af bygningens ydre
fremtræden. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på
en landbrugsejendom efter tilladelse fra Fredningsnævnet kan
opføres erhvervsøkonomisk nødvendig ny bebyggelse eller
foretages tilbygning eller ombygning af eksisterende
bebyggelse. Fredningsnævnet kan dog nægte tilladelse til en
sådan bebyggelse, såfremt det strider mod fredningens
formål.

Det fremgår videre af sagen, at de avlsbygninger, der ønskes
genopført, skal erstatte nogle bygninger, som er faldet i
orkanen den 3. december 1999. Der ønskes genopført 728 m2
driftsbygninger.

Det fremgår af Amtets skrivelse, at der er tale om en
landbrugsejendom med et jordtilliggende på ca. 46 ha, og at
ejendommen er registreret med 1219 m2 bygninger, hvoraf 866
m2 er driftsbygninger. Bygningerne ligger sådan på arealet,
at de set fra syd tager indsigten til kirken på en cirka 250
meter lang strækning af landevej 540, og at de således er i
strid med fredningsformålet.

Amtet indstiller, at der meddeles dispensation, og det
anføres, at der er tale om en eksisterende bygning og
genopførelse af nogle bygninger, som var på stedet, da
fredningen blev gennemført. Den samlede bygningsrnasse vil
efter genopbygningen være mindre end, den tidligere.
Bygningerne genopføres i vestslesvigsk stil, og bygnings-
massen vil komme til at fremstå som en helhed. Selvom
driftsbygningerne ikke måtte blive genopført, vil det
tilbageblevne stuehus stadig tage en del af udsigten til
kirken.
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FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

I
Under de foreliggende omstændigheder, herunder at der alene
er tale om genopførelse af driftsbygninger, der var på
stedet, da fredningen blev gennemført, og som blev ødelagt i
forbindelse med ork~nen den 3. december 1999, og da der ikke
sker nogen forøgelse af bygningsmassen, meddeler Nævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation
til opførelse af 728 m2 driftsbygninger på ejendommen
matr.nr. 4 0sterende-Ballum.

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

Claus Kejser

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. 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 Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74 ~2,41 23

f",inrJt NJt;· ,
SkOV- og Nålulotyrelsen

SCANNET. 23141\)2003

:2/bCJ.02.
Sk MOdtaget i

Ov- og NaturstYrelsen

23 MAJ 2003

Den 21. maj 2003
dommerkontoret:

behandlede formanden, åommer Claus

J.nr. 12/2003:

Ansøgning fra Ballum Menighedsråd om dispensation til udvidelse af
parkeringsplads ved Ballum Kirke.

- § 50-

Der fremlagde s skrivelse af 28. april 2003 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-21-1-505-34-02.

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

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet af Fredningsnævnets kendelse
af l. september 1983 om fredning af Ballum Kirkes omgivelser. Fredningen har til formål
at sikre indsigten til og udsigten fra Ballum Kirke gennem bevaring af land-
skabsområderne omkring ~irken i en radius af ca. 500 meter. I bemærkningerne til
fredningsforslaget blev bl.a. anført, at Ballum Kirke er usædvanlig stor og ligger som
byens forpost til havet og det åbne land. Det er karakteristisk for Ballum Kirke, at den er
synlig over et meget udstrakt areal på grund af det åbne, flade landskab .

Under bestemmelserne vedrørende arealanvendelse er det anført, at der kan anlægges P-
pladser med Fredningsnævnets fOI?dgående tilladelse indenfor det på kortbilaget angivne
område. P-pladserne skal fremstå som en form for armeret græsflade.

Det fremgår af ansøgningen, at der i første omgang vil blive etableret 2 brønde og en
rørledning. Efterfølgende vil der måske blive lagt grus, jord og græs på arealet.

Såvel Ribe Stift som SøndeIjyllands Amt har anbefalet en dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

På kortbilaget til fredningskendelsen er som ovenfor anført markeret den maksimale
udstrækning af eventuelle fremtidige parkeringspladser.

Et anlæg af en parkeringsplads som ansøgt kan ikke antages at være i strid med
fredningens formål, hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
meddeler den ønskede dispensation. Det er herved en forudsætning, at parkeringspladsen

Skov- og Naturstyrelsen
J:~r. SN 2001 G l2 l{ Y -uoo f
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•.
holder sig indenfor det areal, der forudsat i fredningskendelsen, og at området også
fremover fremstår som et overvejende grønt areaL

Uddrag af det omtalte kortbilag vedlægges.

I 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 konstate-
ret, 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 Natur-
klagenævnet sammen med sagens dokumenter.

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 7342 4121 fax 7442 4123

LI".VU
Den 19. juli 2004 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

Modtaget i
Skov= og Naturstyrelsen

~ U j~U 2~~P~

J.nr. 18/2004:
Ansøgning fra Ballum menighedsråd om dispensation til opførelse af en 94,5 m2

stor bygning til konfirmandstue m.v. på matr.nr. 142 østerende-Ballum,
Bredebro kommune.

- § 50-

•
Der fremlagdes skrivelse af 30. april 2004 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-51-4-505-2-03.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og suppleanten for det kommunalvalgte
medlem, Susanne Linnet Møller, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsservitut af 9. marts
1954, hvorefter arealerne ikke må bebygges, således at udsigten til kirken ødelægges
midlertidigt eller vedvarende. Fredningen har til formål at sikre den frie beliggenhed af
kirken. Det er i deklarationen bestemt, at så længe arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer Kirkeministeriet afgørelse om nyplacering af
præstegårdens bygninger.

• Nævnet afholdt den 9. juni 2004 besigtigelse på ejendommen. Efterfølgende blev det
konstateret, at det kommunalvalgte medlem af Fredningsnævnet er gift med
menighedsrådets formand, hvorfor pågældende er inhabil.

Under mødet anførte Amtets repræsentant, at konfirmandstuen ikke kan betegnes som
en del af præstegården, hvorfor det er Fredningsnævnet, der skal træffe afgørelsen.
Repræsentanten for Ribe sti ft mente derimod, at en konfirmandstuen hører til
præstegården, og at det dern1ed er Kirkeministeriet, der træffer afgørelsen efter at have
indhentet en udtalelse fra Fredningsnævnet.

På mødet blev det endvidere drøftet at ændre placeringen af konfirmandstuen, således
at den trækkes 2 meter længere mod nord.

Skov- og Naturstyrelsen FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:
le J.nr. SN2001- Jl,,,pl &c.::>?J}

Mt. nf. O')Pr
Ballum sogn må betegnes som et mindre landsogn, og det må antages at være
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almindeligt, at konfirmandstuer i sådanne sogne er en del af præstegården. Den

kan ikke tillægges betydning for afgørelsen af sagen. Under hensyn til byggeriets
størrelse og den anvendelse, der er påtænkt, finder Nævnet, at konfinnandstuen må
anses som en del af præstegårdens bygninger. Kompetencen til at træffe afgørelse om
byggeriet i henhold til fredningsdeklarationen tilkommer derfor Kirkeministeriet.

Nævnet har ingen bemærkninger til byggeriet udover en henstilling om, at bygningen
placeres 2 meter længere mod nord, således som det er drøftet på mødet.

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 Natur-
klagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold .

• /kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41,6400 Sønderborg tlf. 7342 4121 fax 7442 4123

Den 9. juni 2004 kl. 12.00 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt møde
ved Ballum Kirke med formanden, dommer Claus Kejser, det amtsrådsvalgte medlem
Thomas Lauritzen, Christiansfeld, og det kommunal valgte medlem Anders Lønne.

Der foretoges:

J.nr. 18/2004
Ansøgning fra Ballum menighedsråd om dispensation til opførelse af en
konfirmandstue på matr.nr. 142 østerende-Ballum, Bredebro kommune.

- § 50-

For Sønderjyllands Amt mødte Karin Schmidt.

For Ballum Menighedsråd mødte Yrsa Lønne.

Peter Krog mødte for konfimlandstueudvalget.

For Ribe Stift mødte Finn Brandi Hansen.

Kg1. bygningsinspektør Niels Vium var mødt.

For Arkitektfirnlaet 78, Tønder, mødte Peter Brockhattingen.

For Nationalmuseet mødte Michael Andersen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jens Lyhne Christensen.

For Friluftsrådet mødte Svend Kristiansen.

Endvidere var mødt provst Steen Tygesen og sognepræst Per Bach.

Formanden anførte, at fredningen iflg. deklarationen har til formål at sikre den frie
beliggenhed af kirken. Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, således at udsigten
fra eller indsigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. I deklarationen er
en bestemmelse om, at sålænge arealerne administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer Kirkeministeriet afgørelse om nyplacering afpræstegårdens bygninger.

Udover Exner-fTedningen har Fredningsnævnet i 1983 afsagt kendelse om fredning af
Ballum Kirkes omgivelser. Denne fredning har til formål at sikre indsigten til og
udsigten fra Ballum Kirke gennem bevaring af landskabsområderne omkring kirken i en
radius af ca. 500 m. Det areal, der er omfattet af denne sag, ligger ikke inden for den
fredning.
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Finn Brandi Hansen redegjorde for projektet under henvisning til det reviderede forslag
og tegninger. Højden på bygningen, der er under 95 m2, vil blive ca. 2 meter lavere end
det eksisterende hus og med samme ydre som de eksisterende bygninger for så vidt
angår farve- og materialevalg.

Niels Vium anførte, at der er tvivl om, hvor kompetencen til at meddele dispensation
ligger, men at det under alle omstændigheder er vigtigt at sikre, at den nye bygning
tilpasses kirken.

Finn Brandi Hansen bemærkede, at han ikke er i tvivl om, at konfirmandstuen er en del
af præsteboligen. Det er præsten, der har rådighed over konfirmandstuen - ikke
menighedsrådet.

Per Bath anførte, at han havde 20 konfirmander på det sidste hold, og at der kommer
flere næste år. Han er præst for 4 sogne, og alle konfirmander samles her. Hidtil har de
været i et lejet menighedshus. Det er væsentligt - også i et pædagogisk øjemed - at
konfirmandstuen ligger ved kirken. Det er et stort ønske at få lokalerne bragt i orden.
Desuden vil konfirmandstuen blive benyttet til studiekredse og som kaffestue efter
gudstj eneste.

Karin Schmidt anførte, at det er amtets opfattelse, at det ansøgte vil være i strid med
fredningens formål. Byggeriet vil begrænse indsigten til kirken. Det er fredningsnævnet,
der skal træffe afgørelsen. Konfirmandstuen er ikke en del af præstegården, men en del
af "andre bygninger". Stuen vil også være til brug for konfirmander fra andre sogne og
ikke kun til brug for præstegården i BalIum sogn. Ud fra en analogi af bestemmelser i
planloven kan konfirmandstuen derfor ikke betegnes som en del af denne ejendom.

Finn Brandi Hansen bemærkede hertil, at det forhold, at konfirmandstuen er under 95
m2, ifg!. Kirkeministeriets faste praksis gør, at den hører til præstegården. Det er ikke
kirken, der bygger, men præsteembedet. Var byggeriet større, ville der være tale om et
menighedshus, som menighedsrådet bestemte over. Det er derfor Stiftet, der efter
bemyndigelse fra ministeriet træffer bestemmelse om byggeriet efter indhentet udtalelse
fra fredningsnævnet.

Formanden redegjorde kort for Naturklagenævnets praksis vedr. Exner-fredninger,
herunder om kompetencespørgsmål.

Formanden bemærkede, at indblikket til Ballum Kirke fra nord er begrænset af den
eksisterende præstegård samt af noget bevoksning. Det påtænkte byggeri vil ikke have
betydning for indblikket fra landevejen, der ligger øst for.

Placeringen af konfirmandstuen blev drøftet. Der var overvejende enighed om, at en
placering 2 m længere mod nord ville betyde en forbedring af indblikket mod kirken i
forhold til den foreslåede placering. Peter Brockhattingen bemærkede i den forbindelse,

, at indkørslen til præstegården under alle omstændigheder skal omlægges, hvis projektet
realiseres.



(~ Side 3/3

De mødende repræsentanter fra Nationalmuseet, Danmarks Naturfredningsforening og
Friluftsrådet havde lejlighed til at udtale sig. Friluftsrådets repræsentant mente, at det
var vigtigt, at bygningen blev rykket længere frem.

Fredningsnævnets medlemmer drøftede sagen og fremkom med en mundtlig
tilkendegivelse. Der blev oplyst, at afgørelsen vil blive fremsendt skriftligt.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset,Kongevej 41,6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 74424123

"

BCcA\Nl'IJET
Den 17. august 2005 kl. 11.45 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde på ejendommen Vesterende 4, Ballum, med
fonnanden, dommer Claus Kejser, suppleanten for det amtsrådsvalgte med-
lem, Jan Thomsen, og det kommunalvalgte medlem Anders Lønne.

Der foretoges:

J.nr. 25/2005
Ansøgning fra Hans Beck om lovliggørelse af af tilbygning på matr.nr.
195 østerende-Ballum, beliggende Vesterende 4, Ballum, Bredebro
kommune.

- §50-

For Sønderjyllands Amt mødte Jesper Lyngholm.

For Bredebro kommune mødte Bo Jessen og Erling Haahr Andersen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jens Lyhne
Christensen.

For Friluftsrådet mødte Martin Martinsen.

For Det regionale Faglige Kulturmiljøråd mødte Kim Furdal.

For beboergruppen Vesterende mødte Bodil Jacobsen, Valdemar Rasmussen
• og Jens Rosendal.

Ansøgeren Hans Beck var til stede.

Formanden redegjorde for ansøgningen og for fredningsbestemmelserne.
Den pågældende ejendom er omfattet af fredningen af Ballum Kirkes
omgivelser. Formålet med fredningen er at sikre indsigten til og udsigten fra
Ballum Kirke gennem bevaring af landskabsområderne omkring kirken i en
radius af ca. 500 meter.

Efter fredningsbestemmelserne må der ikke opføres ny bebyggelse, og der
må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der
derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden. Bygningen på
ejendommen matr. nr. 195 er i fredningen udpeget som et værdifuldt hus.
Disse huse må ikke nedrives eller ombygges uden Fredningsnævnets
tilladelse, og vedligeholdelse og ombygning skal ske i overensstemmelse
med husenes helhedskarakter.

Erling Haahr Andersen oplyste, at kommunen meddelte byggetilladelse til
tilbygningen på 4 m2 på det eksisterende stuehus. Man var ikke opmærksom
på, at ejendommen var udpeget som værdifuld efter fredningen.
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bygning var meget forfaldne. Han har løbende renoveret bygningen og brugt
mange penge på forbedringer. Ved den nu opførte tilbygning, søgte han om
byggetilladelse for første gang. Der er ikke foretaget udvidelse af bygningen
i hans ejertid, men alene visse ombygninger. Det er beklageligt, at "den
sidste lille knast ikke falder i smag, men tyske turister forlanger spa".

•
Kim Furdal bemærkede, at tilbygningen er i strid med fredningens formål.
Den er ikke tilpasset den eksisterende bygning og som sådan ikke en
organisk del af huset. Tilbygningen er for smal og for lav, og glaspartiet er
helt fremmed for byggestilen. Hvis der gives dispensation til det ansøgte, vil
det være vanskeligt at sige nej til andre, tilsvarende ansøgninger .

Bodil Jacobsen kunne fuldt ud tilslutte sig Kim Furdals bemærkninger og
tilføjede, at tilbygningen strider mod fredningens bestemmelser.
Tilbygningen er meget markant, og når man kommer fra marsken og
indsigten til kirken åbner sig, ses tilbygningen meget tydeligt. Bodil
Jacobsen tilføjede, at hvis det her kan gå igennem, kan alting gå igennem.

Jesper Lyngholm bemærkede, at han var enig i det af Kim Furdal anførte og
tilføjede, at i forhold til kirken er tilbygningen ikke noget problem, men
tilbygningen er ikke opført i overensstemmelse med husets helhedskarakter.

Erling Haahr Andersen anførte, at kommunen som sagt ikke var
opmærksom på fredningen, da byggetilladelsen blev meddelt.

Frilufisrådets repræsentant havde ingen bemærkninger.

• Jens Rosendal bemærkede, at kirken er centrum i landskabet, og man kan
være bange for konsekvenserne, hvis der gives dispensation til det ansøgte.
Fredningen kan herved blive ligegyldig.

Valdemar Rasmusen bemærkede, at det opførte er en skændsel.

Hans Beck beklagede, hvis der er begået en fejl, men set fra hovedhuset er
tilbygningen et pænt byggeri.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Som anført har fredningen til formål at sikre indsigten til og udsigten fra
kirken gennem bevaring af landskabsområderne omkring kirken. I
fredningsforslaget var en nærmere beskrivelse af landskabet og kirkens
omgivelser, og det anføres her bl.a., at "det klart opfattelige møde mellem
geest, bebyggelse og marsk indeholder betydelige landskabelige kvaliteter".

I fredningsbestemmelserne er fastsat de omtalte særlige regler for enkelte
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huse, der er vurderet som værdifulde.

Den tilbygning, der er opført og søges lovliggjort i forhold til fredningen,
må i sin helhed anses for fuldstændig fremmed i forhold til den eksisterende
bygnings karakter. Det vil derfor stride med fredningsbestemmelserne og
fredningens intentioner at meddele dispensation efter
naturbeskytte1seslovens § 50, stk. l. Det ansøgte kan derfor ikke
imødekommes. Tilbygningen skal være fjernet senest den l. april 2006.

Claus 'Y
Mgørelsen 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.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når
Naturklagenævnet har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil
Naturklagenævnet opkræve gebyret hos klageren, og såfremt en fastsat
betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74 42 4123

SCANNEr
Den 17. august 2005 kl. 12.30 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde på ejendommen Vesterende 27, Ballum, 6261
Bredebro, med formanden, dommer Claus Kejser, suppleanten for det
amtsrådsvalgte medlem, Jan Thomsen, Åbenrå, og det kommunalvalgte
medlem Anders Lønne.

Der foretoges:

J.nr. 20/2005
Ansøgning fra Karen og Helge Kallesterup om godkendelse af en
ombygning af ejendommen matr.nr. 260 østerende-Ballum, beliggende
Vesterende 27, Ballum, Bredebro kommune.

- §50-

For Sønderjyllands Amt mødte Annette Kaas og Jesper Lyngholm.

For Bredebro kommune mødte Bo Jessen og Erling Haahr Andersen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jens Lyhne
Christensen.

For Friluftsrådet mødte Martin Martinsen.

For beboergruppen Yesterende mødte Bodil Jacobsen, Valdemar Rasmussen
og Jens Rosendal.

Kulturarvstyreisen var indkaldt, men var ikke repræsenteret.

Ansøgeren Karen Kallesterup var til stede.

Formanden redegjorde kort for ansøgningen og for frednings-
bestemmelserne for området. Den pågældende ejendom, der er angivet som
værdifuld, er omfattet af landskabsfredningen for Ballum kirkes omgivelser.
Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at vedligeholdelse og
ombygning af disse værdifulde huse skal ske i overensstemmelse med
husenes helhedskarakter.

Karen Kallesterup bemærkede, at der ikke bliver pålagt nyt tag, men det
eksisterende tag vil blive repareret. Der vil blive isat nye vinduer - muligvis
af plast.

Annette Kaas bemærkede, at Amtet kan tiltræde ansøgningen, såfremt der
ved ombygningen bliver anvendt ikke reflekterende materialer, som i øvrigt
stemmer overens med de eksisterende.

Erling Haahr Andersen oplyste, at der ikke lokalplanen er fastsat

;<J:)\ -,YV \ I ~-?~ l
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bestemmelser for materialevalg ved udskiftning af vinduer, der dog skal
være opsprosset.

Formanden bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening i en mail har
kunnet tilslutte sig en udtalelse fra Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur, hvilken udtalelse de mødte blev gjort bekendt med. Det
fremgår bl.a. heraf, at de ansøgte tagvinduer på 100 x 100 cm anses for at
stride mod fredningens formål, idet moderne vinduer af denne art vil være i
modstrid med husets helhedskarakter.

Karen Kallesterup forespurgte, hvorvidt en udskiftning af vinduer i
sydgavlen til vinduer i en størreIses som i stueetagen kunne godkendes.
Vinduerne i stueetagen er ca. 1 sten bredere end gavlvinduerne.

Jens Lyhne Christensen bemærkede, at de projekterede tagvinduer er for
markante og vil ændre ejendommens helhedsindtryk.

Friluftsrådets repræsentant havde ingen bemærkninger.

Flere af de mødte gav udtryk for, at gavlvinduerne af hensyn til husets
proportioner ikke bør have en størrelse som stuevinduerne.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

En istandsættelse af huset i overensstemmelse med de indsendte tegninger
kan ikke antages at ændre husets karakter, når man bortser fra de 2
helglasvinduer, der ønskes opsat i tagfladen. I medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan Nævnet derfor godkende projektet,
dog således at der ikke gives tilladelse til isætning af de nævnte tagvinduer,
og på vilkår at der ikke anvendes reflekterende materialer.

Dispensationen er ikke i strid med de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Imedfør 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.
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Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41,6400 Sønderborg, der videresender
klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når
Naturklagenævnet har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil
Naturklagenævnet opkræve gebyret hos klageren, og såfremt en fastsat
betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
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Modtaget i
Skov- n'y "J aturstyreIsen

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 7342 4121 fax 7442 4123

Den 30. december 2005 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag
på dommerkontoret:

J.nr. 37/2005:

Ansøgning fra Præstegårdsudvalget for Ballum om dispensation til etablering af
et grusbelagt parkeringsareal på ca. 125 m2 svarende til 8 parkeringsbåse øst for
præstegården i Ballum.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 24. oktober 2005 fra Peter Krog på vegne Præste-
gårdsudvalget og skrivelse af 7. december 2005 fra Sønderjyllands Amt, Planaf-
delingen, j.nr. 05/14554.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunal valgte medlem, Anders
Lønne, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af l.
september 1983 om fredning af Ballum kirkes omgivelser. Fredningen har til formål at
sikre indsigten til og udsigten fra Ballum kirke gennem bevaring af
landskabsområderne omkring kirken i en radius af ca. 500 meter. I kendelsen er det om
arealanvendelsen bl.a. bestemt, at der kan anlægges p-pladser med Fredningsnævnets
forudgående tilladelse. Disse pladser skal fremstå som en form for armeret glæsflade.

Sønderjyllands Amt har anført, at den ansøgte forøgelse af parkeringsarealet ikke vil
være i strid med fredningens formål, men at det dog bør være en betingelse, at
parkeringsarealet fremstår som en græs flade som den allerede eksisterende plads og
som nævnt i kendelsen. Amtet har anført, at det ud fra kortmateriale ser ud til, at
parkeringsarealet ønskes etableret på matr.nr. 595 0sterende-Ballum og ikke som
nævnt i ansøgningen på matr.nr. 143 Ballum, idet denne ejendom ligger vest for
kirken.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter det kortmateriale, som ansøger har medsendt, må Nævnet ved afgørelsen lægge
til grund, at parkeringsarealet ønskes etableret øst for kirken og den nyopførte
konfirmandstue på matr.nr. 595 0sterende-Ballum.

Da anlæg af et parkeringsareal af en størrelse som den ansøgte ikke kan anses at være i
strid med fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af natur-
beskyttelseslavens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte på vilkår, at arealet ikke
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bliver grusbelagt, men at det fremstår som græsf1ade overensstemmelse med
kendelsen.

Dispensationen kan ikke antages at være i strid med de forpligtelser, der følger af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

CJausGty

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.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

/kb



· ..

'"

•

NATURKLAGENÆVNET
FORMAN DEN

Frederiklborggade 15. 1360 KøbenhG\!fI K

Ttf: 33955700
Fax: 3395 5769
X400: S=nkn: P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mal!: nl01@nkn.dk

t ~ 1111 I ,nn,;
v _ .. v ..... vvv

J.nr.: 03-121/500-0009
BEJ

Afgørelse
i sagen om tilbygning på en ejendom i Vesterende, Ballum i Bredebro

Kommune .

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt har den 17. august 2005 efter
naturbeskyttelseslovens § 50,stk. l, meddelt afslag på ansøgning om
dispensation til at bibeholde en tilbygning til stuehuset på ejendommen
matr.nr. 195 0sterende-Ballum, beliggende Vesterende 4 i Ballum. Afgø-
relsen er påklaget til Naturklagenævnet af ansøger, Hans Beck repræsen-
teret af ADVODAN, adv. fuldm. Kennet Nissen, Tønder.

Ejendommen er omfattet af fredningen af Ballurn Kirkes omgivelser (Fred-
ningsnævnet for Sønderjyllands Amts Sydlige Fredningskreds' kendelse af
l. september 1983) .Formålet med fredningen er at sikre indsigten til og
udsigten fra Ballurn Kirke gennem bevaring af landskabsområderne omkring
kirken i en radius af ca. 500 meter.

Efter fredningsbestemmelserne (§ 2) må der ikke opføres ny bebyggelse
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foreta-
ges ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring
af bygningens ydre fremtræden. Bygningen på ejendommen matr.nr. 195 er
i fredningen udpeget som et værdifuldt hus. Disse huse må ikke nedrives
eller ornbygges uden fredningsnævnets tilladelse, og vedligeholdelse og
ombygning skal ske i overensstemmelse med husenes helhedskarakter.

Klageren fik den 17. marts 2005 byggetilladelse til at opføre en til-
bygning på 4 m2 på det eksisterende stuehus' nordlige gavl. Ved medde-
lelse af byggetilladelsen var Bredebro Kommune ikke opmærksom på, at

mailto:nl01@nkn.dk
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der i fredningskendelsen var udpeget to bygninger på ejendommen som
værdifulde bygninger for omgivelserne.

der er opført i salll:meIllateLiale.sOm

det eksisterende stuehus. Oven på muren er der opført et glasparti, der
ender i en spids i.den eksisterende gavl. Der er ikke tidligere søgt om
dispensation fra fredningen af Ballum kirkes omgivelser til tilbygnin-
gen.

Sønderjyllands Amt har indhentet udtalelse fra Det Regionale Faglige
Kulturmiljøråd og har på denne baggrund overfor fredningsnævnet udtalt,
at i forhold til indsigtsforhold til og udsigtsforhold fra Ballum Kirke
er det ansøgte efter amtets vurdering ikke i strid med fredningen, da

.. tilbygningen ikke påvirker de visuelle forhold omkring kirken. Amtet
vurderer, at tilbygningen umiddelbart i stil og fremtoning ikke er ud-
ført i overensstemmelse med husenes helhedskarakter.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen og afholdt møde på stedet med
deltagelse af ansøger samt repræsentanter for Sønderjyllands Amt, Bre-
debro Kommune, Kulturmiljørådet, Danmarks Naturfredningsforenings 10-
kalkomite, Friluftsrådet samt Beboergruppen Vesterende.

I afgørelsen har fredningsnævnet henvist til, at fredningen har til
formål at sikre indsigten til og udsigten fra kirken gennem bevaring af
landskabsområderne omkring kirken. Fredningsnævnet har videre henvist
til, at der i fredningsforslaget var en nærmere beskrivelse af landska-
bet og kirkens omgivelser, og det anføres her bl.a., at "det klart op-
fattelige møde mellem geest, bebyggelse og marsk indeholder betydelige
landskabelige kvaliteter".

I fredningsbestemmelserne er fastsat de ovenfor omtalte særlige regler
for enkelte huse, der er vurderet som værdifulde. Fredningsnævnet udta-
ler herefter:

"Den tilbygning, der er opført og søges lovliggjort i forhold til fred-
ningen, må i sin helhed anses for fuldstændig fremmed i forhold til den
eksisterende bygnings karakter. Det vil derfor stride mod fredningsbe-
stemmelserne og fredningens intentioner at meddele dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Det ansøgte kan derfor ikke imø-
dekommes". Tilbygningen er som følge heraf forlangt fjernet.
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Klager har påstået fredningsnævnets afgørelse omgjort, således at der
meddeles dispensation til at bibeholde tilbygningen.

Til støtte rOl .tJåstdIJUt:ll IJdL klager navnlig anført, at der under hensyn
til fredningens udtrykkelige formål om at sikre lndsigten til og udsig-
ten fra Ballum Kirke alene må lægges vægt på, hvorvidt den omhandlede
tilbygning forringer udsigten til og/eller fra kirken.

Der synes at være enighed om, at selve udsigtsforholdene ikke konkret
påvirkes af den omhandlede tilbygning. Afgørelsen fra fredningsnævnet
ses heller ikke at lægge til grund, at udsigtsforholdene til og fra
kirken berøres, idet der alene lægges vægt på, at den omhandlede til-
bygning anses for fremmed i forhold til den eksisterende bygnings ka-
rakter.

Da udsigtsforholdene til og fra kirken isoleret set ikke forandres som
følge af den opførte, beskedne tilbygning, bør denne godkendes. Det gø-
res i den forbindelse gældende, at tilbygningens udseende i forhold til
den eksisterende bygning ikke kan eller skal reguleres af fredningsken-
deIsen fra 1983, idet formålet alene er at sikre udsigtsforhold til og
fra kirken.

videre gøres det gældende, at værdispildsbetragtninger taler for at gi-
ve dispensation til den allerede opførte tilbygning, ligesom det bør
tillægges betydning, at klageren har været i begrundet god tro i for-
bindelse med opførelsen, idet han forud herfor havde modtaget byggetil-
ladelse fra Bredebro Kommune uden bemærkninger angående den for området
gældende fredning.

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt har efter anmodning fra Natur-
klagenævnet kommenteret klagers anbringender.

Fredningsnævnet udtaler, at ved en gennemlæsning af fredningskendelsen
må klagers synspunkt anses for alt for snævert. Efter beskrivelsen af
baggrunden for sagens rejsning må det antages, at en væsentlig begrun-
delse herfor har været samspillet mellem landskab, bebyggelse og kirke.
Det kan i den forbindelse bemærkes, at Fredningsstyrelsen havde udar-
bejdet et pilotprojekt om registrering af Ballum Kirkes omgivelser. Be-
tragtningen går endvidere igen i angivelsen af fredningsformålet i ken-
delsens § l, hvori nævnes en bevaring af landskabsområderne omkring
kirken. Det taler endvidere afgørende mod klagers synspunkt, at der i
kendeIsens § 2, litra b, er indsat bestemmelse om nogle udpegede værdi-
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fulde huse, blandt andet klagers. Klagers betragtning om, at tilbygnin-
gens udseende ikke kan eller skal reguleres af fredningskendelsen, er
således allerede efter dennes ordlyd ubegrundet.

Fredningsnævnet udtaler videre, at tilbygningen rent fysisk ikke er til
hinder for udsigten til kirken, men når man kommer kørene til Ballum
nordfra ad landevejen er den synlig.

Endelig har fredningsnævnet med hensyn til klagers påståede gode tro
bemærket, at kendelsen er lyst på ejendommen, og i øvrigt kan vær-
dispildsbetragtningen efter fredningsnævnets vurdering ikke bære en
dispensation.

Naturklagenævnets afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan fredningsnævnet dispen-
sere fra bestemmelserne i en fastsat fredning, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål.

Spørgsmålet om, hvorvidt en foranstaltning inden for et fredet område
kræver dispensation fra fredningens bestemmelser og om en sådan dispen-
sation i givet fald kan og bør meddeles, kan ikke afgøres alene ud fra
fredningens formålsbestemmelse. Heller ikke i et tilfælde som dette,
hvor fredningens formålsbestemmelse i snæver forstand alene angiver at
sikre indsigten til og udsigten fra Ballum Kirke gennem bevaring af
landskabsområderne omkring kirken i en radius af ca. 500 meter, og hvor
den omhandlede tilbygning ikke direkte hindrer ind- og udsigt til kir-
ken.

Der må i denne sag som udgangspunkt ses på, hvilke bestemmelser om be-
byggelse fredningen indeholder.

I fredningens § 2, litra a, hedder det, at der ikke må opføres ny be-
byggelse (herunder skure, boder og lign. indretninger samt tilbygning
til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre
fremtræden.
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I § 2, litra b, hedder det bl.a.: "De på vedhæftede fredningskort udpe-
gede værdifulde huse, d.v.s. dem der er angivet som forstærkede, må ik-
ke nedrives, ombygge s eller på anden måde ændres uden fredningsnævnets
fOL ud indhen"Cede "Cilladelse Vedligeholdelse og Ombygnlng at dlsse
særlig værdifulde huse skal udføres i overensstemmelse med husenes hel-
hedskarakter. (Stuehuset på ejendommen, hvortil tilbygningen er opført,
er en sådan værdifuld bygning) .

Tilbygningen er således opført i strid med bestemmelserne i fredningens
§ 2.

Fredningens § 2 om bebyggelse samt fredningens § 3 om arealanvendelse
viser, at fredningens sigte er bredere end det, som er kommet til ud-
tryk i selve formålsbestemmelsen. Fredningens formål må således være at
sikre et uforstyrret indtryk af Ballum Kirkes omgivelser.

på denne baggrund må Naturklagenævnet være enig med fredningsnævnet i,
at den pågældende tilbygning, med den udformning den har fået, har en
meget uheldig indvirkning på helhedsindtrykket af fredningen, og derfor
ikke er forenelig med de hensyn, som fredningen af Ballum Kirkes omgi-
velser tilsigter at varetage.

Naturklagenævnet er ligeledes enig med fredningsnævnet i, at klageren
ikke kan påberåbe sig at have været i god tro med hensyn til frednin-
gens eksistens og at værdispildsbetragtninger i sig selv ikke kan føre
til, at der bør dispenseres.

Naturklagenævnet stadfæster derfor Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts afgørelse af 17. august 2005. Tilbygningen må herefter fjernes in-
den en af Sønderjyllands Amt som tilsynsmyndighed fastsat frist herfor.

B2~/t.~
Viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Skov. og Naturstyrel.en

16 APR. 2007
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SCANNET
Den 12. april 2007 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følg- .
ende sag på dommerkontoret: "

J.nr. 39/2006

Ansøgning fra Hans Beck om godkendelse af ændring af påbygget
karnap på matr.nr. 195østerende-Ballum, Tønder kommune

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 18. december 2006 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Planafdelingen, j.nr. 05/6938.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt
grundlag, og at det ministerudpegede medlem, Inge Adriansen, og det
kommunalvalgte medlem, Morten Olsen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningen af Ballum
kirkes omgivelser. Formålet med fredningen er at sikre indsigten til og
udsigten fra Ballum kirke gennem bevaring af landskabsområderne
omkring kirken i en radius af ca. 500 meter.

Efter fredningsbestemmelserne må der ikke opføres ny bebyggelse, og der
må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der
derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden. Bygningen på
matr.nr. 195 er i fredningen udpeget som et værdifuldt hus. Disse huse må
ikke nedrives eller ombygges uden Fredningsnævnets tilladelse, og
vedligeholdelse og ombygning skal ske i overensstemmelse med husenes
helhedskarakter.

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt meddelte den 17. august 2005
afslag på en ansøgning om lovliggørende dispensation til at bibeholde en
tilbygning på stuehuset. Afgørelsen blev stadfæstet af Naturklagenævnet
den 19. juli 2006.

Ansøgers arkitekt har telefonisk oplyst, at den nu ansøgte tilbygning skal
erstatte den tilbygning, til hvilken dispensation blev nægtet, og som i
forbindelse med det nu ansøgte vil blive revet ned.

Den nu ansøgte tilbygning opføres med stråtag og samme taghældning som
huset. Amtet har anført, at det må formodes, at tilbygningen udføres i røde
sten som stuehuset. Amtet indstillede, at der meddeles dispensation og har
anført, at det ansøgte i stil og fremtoning må anses for udformet i
overensstemmelse med den eksisterende bygnings helhedskarakter.



Foreningen Vesterendes Værge har afgivet en udtalelse i sagen.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da det nu fremsendte projekt ikke kan antages at være i strid med
fredningens formål, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, dispensation hertil på vikår, at tilbygningen opføres i røde sten
som stuehuset og i øvrigt i overensstemmelse med de indsendte tegninger
og meddelte oplysninger.

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

Claus'~

Mgørelsen 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.
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For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når
Naturklagenævnet har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil
Naturklagenævnet opkræve gebyret hos klageren, og såfremt en fastsat
betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren :farhelt eller delvist medhold.

/kb
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