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Fredningsnævnet for Vejle amt

SCMJNE T

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

- 8 SEP. 2006

Ophævelse af fredning ved Løsning Kirke

Det modtagne forslag

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet den 15. maj 2006.

Ved brev af 8. maj 2006 har Hedensted Kommune fremsat forslag om delvis
ophævelse af fredning til sikring af Løsning Kirkes frie beliggenhed. Det an-
føres i kommunens brev:

"I henhold til 0konomiudvalgsbeslutning af 26. april 2006 skal vi hermed fremsende ansøg-
ning om ophævelse af fredningen på et areal ved Løsning kirke, idet der ønskes opført en ny
kirkesal på området.

Det fredede areal udgør ca. 450 kvm og er beliggende længere væk fra kirken bag ved sog-
negården, der blev opført i 1982, efter en ophævelse af fredningen på det areal. Der er såle-
des opført en bygning mellem den ønskede tilbygning og kirken.

Den nye kirkes al ønskes i princippet opført som en tilbygning til sognegården, som en integ-
reret del af det samlede kirkekompleks. Der skal ikke udarbejdes ny lokalplan, idet området
i forvejen er udlagt til byggeri i kirkeligt regi.

Det er Hedensted Kommunes opfattelse, at den ny kirkesal ikke vil skæmme området om-
kring Løsning kirke, idet bygningen vil være placeret langt fra kirken og delvist skjult af
sognegården. "

Fredningsdeklarationen, der ønskes ophævet, er tinglyst den 18. marts 2960
på ejendommen matr. nr. 11 am Løsning By, Løsning. Ejendommen tilhører
menighedsrådet. Deklarationen har følgende ordlyd:

"Til værn for Løsning kirkes frie beliggenhed bestemmer Løsning menighedsråd, at det på
vedhæftede kort med dobbelt skravering angivne areal af præsteembedets ejendom mat.m.
11 all, Løsning by og sogn, fredes som nedenfor anført. Arealet har en bredde af 15 m og
strækker sig langs det vestlige skel af den projekterede kirkegårdsudvIdelse.

Fredningen har følgende omfang: Arealet m Ikke bebygges eller beplantes med høje træer
eller lign .. Der må ikke anbnnges transformatorstatIOner, telefon- eller telegrafrnaster, sku-
re, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lIgnende skønhedsforstyrrende genstande.

For frednmgen ydes intet vederlag.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, tre 8-14
Tit. 76 31 9600
Fax76319641
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Deklarationen begæres lyst på matr.nr. 11 am, Løsning.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet for Løsning sogn
hver for sig.

Med hensyn til allerede lyste servitutter, henvises hl ejendommens blad l tingbogen.

Løsning, den 6. januar 1960.

På menighedsrådets vegne:

J. Zederkof, Formand.

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses som servitutstiftende på matr.nr.
11 am, Løsning by og sogn, dog med følgende forbehold:

Så længe det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkemi-
nisteriet, uanset fredningsdeklarationen, afgørelse om nyplacering af bygninger på arealet
og tillige om selve byggeplanen, herunder til driften af præstegårdens jorder, til brug for
præsten eller i det hele skal tjene kirkelige formål".

Det areal, der er omfattet af deklarationen er på et vedhæftet kort vist med
dobbeltskravering:
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Sagens behandling

Fredningsforslaget har været bekendtgjort i Statstidende for den 3. juni 2006
og i Hedensted Avis. Samtidig skete der indkaldelse til offentligt møde, jf.
naturbeskyttelseslovens § 37.

Det offentlige møde blev afholdt på Løsning Sognegård den 26. juli 2006 kl.
10,00. I referatet af mødet hedder det:

"Formanden for Fredningsnævnet, Preben Bagger, oplyste, at der har været indkaldt til mø-
det i Statstidende og i Hedensted Avis. Han redegjorde for forslaget, som Fredningsnævnet
modtog 8. maj 2006 fra Hedensted Kommune. Det fremgår af ansøgningen, at der i 1960
blev gennemført en fredning af arealerne omkring Løsning Kirke. Der er flere gange tidlige-
re foretaget indskrænkninger i denne fredning, sIdst i 1980, da merughedsrådet opførte en
sognegård i umiddelbar nærhed af kirken. Ved denne lejlighed blev noget af fredningen op-
hævet, men fredningen af et areal på 516 kvm bag sognegården blev ikke omfatte af ophæ-
velsen, skønt arealet ligger længere væk fra kirken end sognegården og derfor Ikke umiddel-
bart i nærhed af kirken. Der ønskes nu opført en kirkesal i tilknytning til sognegården, del-
vis beliggende på det stadig fredede areal. Derfor ønskes fredningen ophævet. Formanden
gennemgik fredningsbesternmelserne.

Arkitekt Jakob Mortensen redegjorde for byggeprojeketet. Der ønskes opført en helt ny kir-
ke med plads til 400 personer. Den nuværende kirke kan alene rumme 215-220 personer.
Den nye kirke ønskes opført på et ca. 1300 rn2 stort areal bag sognegården. Arealet er i dag
en del af præstegårdshaven. Kirkebygning bliver på 516 rn2 med en bredde på 17,30 ID, en
længde på 28 m og en højde på 8,40 ID. Bygningen forsynes med fladt tag og facaderne bli-
ver beklædt med egetræsplanker, idet det er tanken, at facaden skal dækkes af rådhusvin el-
ler andet beplantning. Kirken placeres så langt væk som muligt fra den gamle kirke og med
en forbindelsesbygning til sognegården.

Kirsten Rykind-Eriksen erklærede sig imod, at fredningen ophæves. Der skal være respekt
om fredninger, og der er en uheldig tendens til at se bort fra fredninger og de generelle byg-
gelinjer. Kirken vil komme til at fylde en stor del af præstegårdshaven og der er tale om en
"stor klods", der vil virke voldsom også i forhold til præstegården. Hvis der skal bygges,
burde der udskrives en arkitektkonkurrence for at opnå et byggeri af højere arkitektonisk
kvalitet.

Niels Christian Jørgensen erklærede sig også som modstander af byggeriet, som Naturfred-
ningsforeningen fmder overflødigt. Det ville være bedre at holde to gudstjenester.

Kjell Laursen oplyste, at provstiudvalget og Haderslev Stift bakker op om projektet.

Svend Erik Pedersen oplyste, at kirken har haft de beskrevne pladsproblemer i mere end 40
år. Det må tages i betragtning, at menighedsrådet ikke råder over ubegrænsede midler.

Inger Juul og Ole Feldinger havde ingen bemærkrIinger.

Der fremkom yderligere bemærkninger.

Derefter blev forholdene besigtige t. Kirkens hjørner var afmærket med pæle. Det blev op-
lyst, at kirken ønskes rykket to meter yderligere mod vest. Krrkens højde vil ikke over de
8,5 meter, der efter naturbeskyttelseslovens § 19 er maksimumshøjden mden for 300 meter
fra en kirke.

Preben Bagger konstaterede, at alle havde haft lejlighed tIl at udtale sig.

Sagen blev udsat på forelæggelse for Haderslev StIft og Krrkernirustenet og derefter på
Frednmgsnævnets afgørelse."

Efter det offentlige møde forelagde Fredningsnævnet sagen for Haderslev
Stift og Kirkeministeriet.
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Ved brev af 4. juli 2006 svarede Haderslev Stift følgende:

"Vedr. Løsmng menighedsråd - ny kirkesal

I besvarelse af Fredningsnævnets brev af 28. Juni 2006 kan Stlftsøvrigheden oplyse, at der
intet er at indvende mod, at der sker delvis ophævelse af fredningen omkring Løsning kirke.

Forslaget til opførelse af ny kirke/mødelokaler ved Løsning kirke har været forelagt for kg!.
bygnmgsinspektør Niels Vium, Nationalmuseet og kirkegårdskonsulent Preben Skaarup, der
har alle har kunnet anbefale byggeriet og den valgte placering.

Det foreslåede projekt er godkendt af Hedensted provstiudvalg, der nu har kompetencen til
at tage stilling til bebyggelser uden for krrkegårdsdiget.

Endvidere fremgår det, at den omhandlede fredning delvis blev ophævet i forbindelse med
opførelse af sognegård ved Løsning kirke.

Da det fremgår, at det nuværende projekt placeres på et areal beliggende længere væk fra
krrken end sognegården, og dermed ikke umiddelbart i nærheden af kirken, har Stifts øvrig-
heden ingen betænkeligheder ved, at fredningen ophæves som foreslået."

Fredningsnævnet har modtaget tegningsmateriale, der viser den ny kirkes
udseende og placering på arealet.

Tegningsmaterialet vedlægges som bilag 1.

Fredningsnævnets afgørelse:

Det er i deklarationen forudsat, at Kirkeministeriet kan træffe bestemmelse
om bebyggelse til kirkelige formål på det deklarationsbelagte areal. Kirke-
ministeriets beføjelser er efter det oplyste overgået til Stiftsøvrigheden.

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at det planlagte kirkebyggeri ikke væ-
sentlig vil bidrage til at forringe indblikket til eller udsynet Løsning Kirke,
idet der tidligere er givet dispensation til opførelse af en sognegård mellem
kirken og de deklarationsbelagte areal. Arealet ønskes nu anvendt til kirke-
bebyggeise og dette formål findes så betydningsfuldt for lokalområdet, at det
bør gennemføres med den konsekvens, at fredningsdeklarationen på matr.
nr. 11 am Løsning By, Løsning, ophæves.

Den øvrige oversigtsfredning omkring Løsning Kirke består uændret.

Der udbetales ikke erstatning i anledning af fredningens ophævelse.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 6. Klage skal indgives skriftligt til Naturklagenæv-
net, Frederiksborggade 15, 1360 København K inden 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklage-
de afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
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nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Kopi af denne skrivelse er sendt til de på vedlagte mailliste anførte samt til
Horsens Folkeblad på adressen hedensted@horsens-folkeblad.

Med venlig hilsen

~~
reben Bagger

nævnsformand
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