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-~• Matr. nr. 5q af Hover by og sogn.
i~ l~ftJ

At1IIlelder:

Stempel-og gebyrfri i h. t. § 33
~ l. nr. 140 af 7/5 1937.

Fredningsnævnet
for

Vejle amt.

9lu9
31 D::G.1954 F r e d n i n g s d e k 1 a r a t i o n.

For at bidrage til at værne om Hover kirke og kirkegårde frie belig-
genhed indgår Hover eogns menighedsråd herved under forbehold af kirke.
ministeriets tilt~en på, at et areal af præstegårdens jord matr. nr.
5q af Hover by og sogn fredes som nedenfor bestemt.

Det fredede areal udgør den del af præstegårdens have, der ligger
vest Qg syd for det nuværende stuehus.

På det fredede areal må ikke opføres bygninger til andet form~ end
til bolig for præsten eller til at tjene kirkelige fo~, anbringes trans-
formatorstationer, telefon-eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vog-
ne til beboelse eller lignende skønhedsfo~iogende genstande.

Sålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del
af præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning hertil, admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse

"jomnyplacering af præstegårdens bygninger, herunder tillige selve byggepla- _
~nen samt tilbygninger m. v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udse-

ende, uanset fredningsdeklarationen.
Denne deklaration må tinglyses på ejendommen matr. nr. 5q af Hover by

og sogn og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den måtte være noteret
som samlet ejendom.

Påtaleret tilkommer kirkeministeriet, stiftsøvrigheden, menighedsrådet
for Hover sogn og fredningsnævnet for Vejle amt.
'7- J Menighedsrådet for Hover sogn,

v j,~~ ~M'Z- • 1'1/. . ,;>7 . c den II{ 1954.
~,~'tt".J:.ri~" .•~ t:> 9 ci-<.:t-U{ J?

e/M/.d '?JU:/.1t~{Vf.-t . ..PI- ~.

/V, H~:· ~/<-JJ~
l 11t~d4W j. Cf

1 ..J.'~;t;;'1 4Ji/ 1(l!IIfi.,
l~~
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D~t" tiltr~des, at nærværende frednin~sd~k1ara.tlon tingiyses som
servitutstiftende på matr.nr. 5 ~, Hover By ~g Sogn uden udgi~t ~rl

I

præsceembedet.
Kirkeministeriet, den 4.december 1954

P. 111. V.
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Fredningstilbud.
9110 '

31 O:c.1~aertegne·de ~.lA. /l !? IA'~, ~
tilbyder herved som ejer af matr. nr. / t! 7 / tf:.

af~~ by ~
at lade nedennævnte areal al ovennævnte matr. nr. lrede.

sogn.

Arealet beskrives således:

)l~r In /4<- f.- ~~.
/14 / ~ /l' lY/. . ? ~ ~ cNA. 1-<t ch u-,.'.' '1/v~

:AI
••••

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. mIdlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres. ligesom der heller Ikke på arealerne må graves grus eller
anbrInges transformatorstatIOner. telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
shure. udsalgssteder. isboder. vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande .

.~~

For fredmngen hræver jeg ingen erstatnmg
Jeg er m20rstået med, at ovenst,ende fredningshlbud hnglyses P" mm eJendom matr. nr.
/~ d / - af LWr(J.fl- Ær.<~~~,;( by (Jt7V-<i sogn.

I) tf. vv...-,.,v .,/. I I f'vi-vv.. __u/« 1",,} /,...../~ ti, t·;j ./ fA {j;y." • .J.,
dog uden udgift for mil!. /(7 ""', 'f"'l/ !'-"V,

Plltaleberethget i henhold hl foran~t"ende er frednmgsnævnet lor cf? ~
amt og J-[ v~ u" memgh ...dsråd hver lor ~ig /

/" • den t II 19c1i.
J&(j \I .v,--. (§

a ()~).
h'l~~ I). ~~?

Idet lredningsnævnet for v'..,tt amt modtager og godhender lordn~,ende
frednn~~~hlbud. beotemme, det, at hlbudet skal lyses som servItut på matr. nr·lf:: ~ 1-
al ~ ~~~ by ~ d sogn.

af haltkorn: tdr. ,1..1" fdk. dlb .• hVIlI,et matr. nr. i forbm-
delse med matr. nr ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet P" vedlagte kort. al hVIII,ct en genpart bede, henlagt p" akten

Frednlllgsnævnet lor amt. den t ql/1.- 19 tY.
Jl1,. v.

C·~~

, ,

Indfltrt idagbo~n for retskrlds nr. 46, Afgift:
Vejle købstad 1lI. v. Yen 31 D:G1954 § kr. ,re

Lyst: tingboK·~· HO fil bi, &1. a ~ J4I ; :: V1
ÅktskabXnr.~et5'- 14

2
: In ''lo- -

I(D~l hl4lif!1. - lait kr. __ ørt

1U-:.~~~7&t;:i/. lP·
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Fredningstilbud.

jr,.." k.,~,JiJi~rl~gnede 4~ fr; Id v1 2d!J IqtJ 7 ~(Y>ttA>L,
tilbyder lierved som ejer al matr. nr. I~

al ~1I1< Xrv-vJ-lr"-,,,rJ.. by /t.!"lNr
at lade nedennævnte areal al ovennævnte matr. nr, Irede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Fredningen har lølgende omlang:
Arealerne må ikke bebygges ~plame&,Hlialer!idigt eller. eavGrenae, således Ilt

~-kilkell hilteres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrill!!es transformatorstationer, telelon- og telegralmaster o, lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder. vogne til beboelse eller opbevaring al redskaber eller lign. skøn-
hedslorstyrrende genstande .

.~

For Iredningen kræver lel( mgen e"tatnml(
.Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pli mm ejendom matr. nr.

I ~l al tr ,).../< IIp,< 7""' A by J{ ""(.1/ sogn,

dog uden udgiH lor mig, 4/
PMaleberetliget i henhold til loranst:\ende er fredningsnævnet lor /0/(

amt og j C li-~ <-'L menighedsråd hver lor sig, {I ,
.)r.,V(,' ,den .'5/" 19-"1.

~/~'Y~
VIL

Idet fredIlIngsnævnet for ~ amt modtager og godkender loranstl\ende
Irednin,!lstilbud, bc!otemme; det, at tIlbudet skal lyses s0p!, servitut på matr. nr, / ~
al lr"i,li( )t.-J~ by ~ sogn,

al hartkorn: tdr. skp. Idk. dlb., ~ alGlr, Ilr ilere;",
d~ H.d lu:1~laDdlm~
Det Iredede areal se; indtel(nel pli vedlal(te kort, al hvilket en genpart bedes henlagt pli akten

Fredmngsna;vnet lor amt, den /''(I? 19j'Y.
/'. l\, v.
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Vejle købstad m. v. den 2 a SEP.1954 f r .... IJIfI
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 23. maj 2021  

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-2-2021: Ansøgning om tilladelse til at bygge et ma-

skinhus/værksted. 

 

Fredningsregisteret reg.nr. 02208.01: Hover kirke. 

Fredningsnævnet har den 12. februar 2021 fra Hover sogns menighedsråd ved Tommy Kristensen 

modtaget ansøgning om tilladelse til at bygge at maskinhus/værksted på matr.nr. 1m Lerbæk Hoved-

gård, Hover., beliggende Hover Kirkevej 82, 7100 Vejle. 

Ansøger har telefonisk præciseret, at et eksisterende maskinhus/værksted nedrives, og at der på eksi-

sterende sokkel opføres et nyt maskinhus/værksted, der bliver ca. dobbelt så stor som det eksisterende. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag og besluttet at meddele di-

spensation. Begrundelsen for afgørelse fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Afgørelsen er truffet af nævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

Sagens baggrund 

Det ansøgte er omfattet af deklaration af 24. september 1954 til sikring af Hover kirkes frie beliggen-

hed, der har bestemmelse om, at arealerne ikke må bebygges, og der må ikke opsættes skure, udsalgs-

steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende 

genstande. 

Det er om det ansøgte projekt oplyst, at det er en beskeden og enkel konstruktion med ensidig tag-

hældning med sedumtag og beliggende ved kirkegårdens nordøstlige hjørne.  

Kirkegårdskonsulenten har i brev af 19. august i forbindelse med sin anbefaling af projektet anført 

følgende anbefalinger: 

”… Der skal være tilstrækkeligt manøvreareal omkring portene – kørslen må ikke gå ud over hverken 

kirkedige eller beplantning.  

Materiale pladsen ligger ved kirkegårdens vestlige ende, tæt på vejen – ville det være en fordel at 

placere maskinhuset her i stedet”. 

Haderslev Stift har i mail af 26. marts 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Den Kgl. Bygningsinspektør har i mail af 21. august 2019, anbefalet byggeriet. 

Nationalmuseet har i mail af 4. september 2019 ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Nedenfor ses en tegning over det ansøgte: 
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Vejle Kommune har i mail af 25. marts 2021 om Natura 2000 oplyst: 

”… Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Grejs Ådal beliggende 1,1 km nordvest for Hover Kirke. 

Det vurderes at nedrivning og genopførsel af et større maskinhus på samme sted ikke vil påvirke arter 

og naturtyper på udpegningsgrundlaget.  

Der er kendskab til et fund af pipistrelflagermus ved Hover Kirke i 2016. Hvis der er flagermus i 

eksisterende maskinhus eller hvis der i forbindelse med nedrivning af maskinhuset konstateres fore-

komst af flagermus, skal vildtkonsulent Lars Bruun Hansen (lbh@nst.dk eller tlf. 40300576) ved Na-

turstyrelsen Søhøjlandet kontaktes med henblik på tilladelse og evt. hjælp til sikker udslusning af 

flagermus…”. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 8. april 2021 oplyst, at det nye eller udvidede ma-

skinhus på matr.nr. 1m Lerbæk Hgd., Hover vil blive placeret i matriklens østlige ende og være mere 

harmonisk i udtrykket end det eksisterende og vurderer, at det ikke vil stride mod fredningsbestem-

melserne at udvide det eksisterende maskinhus eller opføre et nyt maskinhus efter nedrivning af det 

eksisterende. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

mailto:lbh@nst.dk
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Fredningen af arealer ved Hover kirke betyder, at det ansøgte kræver fredningsnævnets dispensation 

i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte efter sin placering og udformning ikke vil forringe udsigten 

fra og indsigten til kirken, og det vil som anført af Danmarks Naturfredningsforening være mere 

harmonisk i udtrykket end det eksisterende. 

Det ansøgte vil derfor ikke være i strid med fredningens formål, hvorfor der meddeles dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
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Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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