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REG. NR. I b30 Reg.nr.
513-8-3

FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten Ejerlav: Rinkenæs Matr.nr.:' 7

J.nr.: F.N. j.nr.: 33/7~

Lokalitet: Udsigtsfredning f ea A 8 i Rinkenæs Nederby over Flensborg fjord.

O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-')0-1-72

Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A4001761 af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 12H INV 1211 IS'I

Bekendtgjort;

Il'Fredningsnævnets kendelsesdato 27. august 1974

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstlllrrelse: 2, l ha

.,Interessezone: I (landområde af største interesse)

.. Formål: Udsigten fra lande"ejen Kruså-Sønderborg
mod sydøst bØr bevclres.

Indhold:

\ I , '
I
11\ \

J ~ i I

.
L

Skala: l: 25.000

Sagsr~ser:Fredningsplanudvalget

Kort udarbejdet dato: H.ll. ] 975

Kort revideret dato:

Kort revide~ptdato:

Ejerforhold: Privat

Påtaleret: Fredningsnæv'1( t syd

Diverse: De omkringliggE:·nc.,; arealer er
fredet ved overErednings-
nævnets kendels~ lf 20.3.1953

Tilstanden på arealet må ilke forandres. Udnyttes som landbrugsareal med sædvanllge
dyrkningsmæssige ændringer Der må ikke opføres bygninger af nogen art. Der må ikke
plantes eller opsættes hegll. Eksisterende hegn skal holdes nede i en sådan hØjd~, at
udsigten ikke generes (udgjfterne betales af det offentlige). Der må ikke anbrinJes
ledningsmaster og der må ilke ske terrænændringer.



REG. NR. 'bW Reg.nr.

513-8-5• FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten Ejerlav: Rinkenæs Matr.nr.:7,237,414 og

204,351 og 417

Lokalitet: Udsigtsfredning fra A 8 i Rinkenæs over Flensborg fjord
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.: 1077/51

F.P.U.j.nr.: 540-90-1-72

, I
I I ./

Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A40017 6) af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1211 I NV 1211 I SV

Bekendtgjort:

liFredningSnævnets kendelsesdato: 18.

Overfredn. nævnets kendelsesdato : 20.
18.

august 1951

marts 1953april 1968 l)

Skala: 1:25.000

Sagsrejser: Fredningsnævnet
Kort udarbejdet dato: 17.11.1975

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat
Arealstørrelse: 15,3775 ha

elnteressezone: I (landområde af største interesse)
Formål: Bevare udsigten Påtaleret:

Diverse: l)

Fredningsnævnet syd
Tilladelse til udvidelse
af kirkegård ved Rinkenæs
kirke.

Indhold:

Tilstanden på arealerne må ikke forandres. Arealerne skal som hidtil udnyttes til land-
brug. Der må ikke opfØres bygninger af nogen art. Der må ikke plantes eller opsættes
hegn, der kan være til hinder for den fri udsigt. Der må i forbindelse med gården
"Schønheim" opføres nødvendige bygninger efter forudgående godkendelse af tegninger .
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REG. NR. 4d'o

U D S K R I F T---------------
af

OVEhFhBDNINGSNÆ;VN .i!;TS KgNDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------

År 1953, den 20. ma.I·ts, afsagde ove:c-fredningsn:Evnet på grundlag
af mundtlig og skr'iftlig votering flJlg0nde

k e n d e l s e
i sagen nr. 1077/51 vedrørende fredning af udsigten fra en str~kning
af hovedvej nr. 8 i Rinkenæs Nederby over Flensborg fjord.

I den af fredningsnævnet for Aabenraa amtsr~dskreds den 18. au-
gust 1951 afsagte kendelse hedder det:

"Fra landevejen Sønderborg-Krusaa (hovedvej nr. 8) er der pt1 en
str:Ekning af ca. 700 m i Rinken':es Nederby ved Rinkenæs nye kirke
ca. 200 m syd for n,:evnte la,ndevej, som her g:1r i retning fra nordøst
til sydvest, en vid udsigt over F1en~g fjord til Angel og Broager-
l~lnd. Det omr:~lde, hvor' til udsigt en haves, er af si::. stOl' lundskClbelig
skønh~d, [.:tt fr'cd.ningsn.Bvnot fo!' Aabenr'aa amtsr~dskreds har fundet, at
udsigten bør bevar' es, og n.1lvnet hur derfor rej at n:Erv::erende frednings-
sag.. Den p:1e~ldende vejstrækning, hvorfra udsigten haves, ligger i
en afstand af fra ca. 400-1500 m fra F~borg fjord, men da lande-
vejen ligger h~jt i terr~net og landet mellem'lundevejen og fjorden
hat' stærlet fald mod fjorden, vil det kun være nødvundigt at frede et
mindre område langs landevejens sydlige side i en <1ybde af fru ca.
100-400 m. Dette omrt.lde hører unde! jorderne til de to g~lrde "Sch0n-
heim" og Dalsmark, hvis bYb'1linger ligger syd for landevejen, henholds-
vis nordlig og vestlig for Rinkenæs nye kir~e.

Nævnet har i henhold til naturfrednings1ov8ns § 10 holdt møde
p~ åstedet den 3. november 1950, til hvilket møde ejerne af de for-
nævnte to landejendomme og de andre i ejundomruene berettigede vnr
indvarslf:.:de til vareta.gelse i.1.f derøs interes3er. Ejerne har givet
møde under sagen, reedens de andre rettighedshc.vere med undtr;1.gelse af
en aftægtsberettiget i gården "Sch<Jnh6d.m"ikke har givet møde under
sagen. Ejerne har ikke modsat sig fredningen, men betr fremsat erstat-
ningskrav. Den aftægtsberettigede rentier C. J. ChI'isticlnsen har
ikke noget kravat fremsætte i anledning af fredningen. I et den
10. april 1951 afholdt møde med ejerno blev det omr~de, der oprin-
delig påtxnktes fredet, noget udvidet.



2.

Det omr~de, som det herefter er fundet nødvendigt at frude af
hensyn til bevarelse af udsigten, er angivet med skraveret bræmme
langs grænserne p8 det under sagen som bilag 10 fremlagte afrids
af matrikelskor·tet og omfatter følgende arealer:
l. af gArden "Schønheim"s jorder art. 7, 237, 414 og 417 af Rinkenæs

ejerlav og sogn, indført i tingbogen for hinkenæs bind XII blad
363, et areal af størrelse 10,35,05 ha., nemlig følgende parceller
af kortblad 12 Rinkenæs:
parcel 223/32

" 302/32
" 224/48
" 226/48
" 49
" 50
II 51
" 52
" 53
" 55

" 56
" 57
" 113/58
" 225/58
II 227/58
" 114/59
rI 115/59
" 116/59
" 60
" 237/62
ti 188/85
" 195/91

320 m2
13918 "

252 "
8581 "

14567 "
218 II

4497 "
553 "
41 "

)13294 ")13294 "
1004 II

24 II

11 "
74 "

2412 "
468 "

40 Ir

2684 "
507 II

) 6671 II

)19752 "
189 "
134 ti

~~!~ !Q~2Q2_~~
hvilke arealer grænser mod nordvest til landevej,ln;,mod syd til
kirkevejen, mod nord til parcel 301/32 og mod s~st dels til Neder-
byvejen, dels til parcellerne 54 og 63. På arealet ligger eårdens
bygninger. Arealet er landbrugsareal.



II. af gården "Dalsmark"s jorder art. 204 og 351 af Rinkenæs ejer-
lav og sogn, indført i tingbogen for Rinkenæs bd. XII blad 323,
et areal af størrelse 5,02,70ha. nemlig følgende parceller af
kortblad 12 Rinken~s, hel eller delvis:
hele parcel 194/87 4399 m2
af parcel 292/84 28100 "
" " 193/85 17727 "
" " 175/87 44 "

50270m2,
hvilket areal gr~nser mod nordvest til landevejen, mod nord til
kirkevej en og iøvrigt til gåI'dens indkørselsvej og til den p~ kortet
angivne linie. Arealet er landbrugsareal uden bYBninger.

Udskrift af parcelbogen er fremlagt under bilae nr. 11, tingbogs-
attester under bilag 5 og 6 og malebordsblad under bilag 12.

Nævnet bestemmer herefter, at de ovenn::evntearealer af størrelse
ialt 15,37,75ha. fredes s~ledes, at tilstanden p~ arealerne ikke må
forandres, men at arealerne skal udnyttes som hidtil som landbrugs8~r
ler, og at det navnlig skal være forbudt på arealerne at opføre byg-
ninger af enhver art, herundel' drivhuEJe, boder, IJTsthuse, skure og
lienende og at anbringe beplantning, hegn eller andet, der kan være
til hinder for den fri udsigt fra landevejen Sønderborg-Krusaa
(hovedvej nr. 8) eller som virker skæmmende, herunder ledningsmaster.

Dog mt.l der pli det under gården "SchBnheim" hørende fredede areal,
p~ hvilket gårdens bygninger som ovenfor bemærket ligger, opføres byg-
ninger, som er nødvendige for ejendommens drift som lhndbrugsejendo~,
ligesom genopførelse og ombygning af eksisterende bygninger må finde
sted, men tegninger og planer skal dog forinden nyopførelse, genop-
førelse og ombygning godkendes af fredningsn:Evnet for Aabenraa amts-
rådskreds. Fredniugsu:Evuet kan forlange plantning nedskf~ret eller
f j ernet, hvorved dog bemærkes, at bepl::.:mtningenved gården "Schønheim~'
derunder haven, indkørselsalleen, frugtplantagen nord for g4rden og
mirabelheenet syd for gården m~ bevares. Det levende hegn lungE' J '''~'I{

vejen skal holdes nede til h0jst een meter over vejbanen.
G~rdejer Peter Christiansen, ejer af "Sch~nheim", har påstået

sig tilkendt dels en erstatning, beregnet", til 2 kr. pr. m2 i en
dybde af 50 m fra landevejen, kir'kevajen og Nederbyvejen, dog med
fradrag af disse arealers brugsværdi som landbrugojord, ansat til
50 øre pr. m2, dels en erstatning af 10.000 kr. for den hano ejen-
dom p8lagte byggecensur. Gardejer Peter Christiansens erstatnings-
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krav andrnger herefter inlt ca. 70.900,00 kr.
Gårdejer Lars Peter Kristiansen som ejer af ~Dalsmark" har

p;'Jstf.t13t sig tilkend t .d81s en erstatning, be::cegnet til 2 kY, pI', m2

i en dybde af 50 m fra landevej en og kir'kevej en, dog med frad:rag af
disse ar'calers bl'ugsv:erdi som landbrugsjord, ansat til 50 øre pr. m2,
,~ en erstatning af 50 ,re JH. m2 af det arcal PfJ. 2,40, 70 hu af
parcel 292/84, hvormed det opl'indcdigt p!:ltænkte aroal i nævnetfJ møde

den 10. april 1951 er blevet udvidet for denne ejers vedkommende.
G.~..:dej er' Lars Peter Kristian sens erstutningskrav udc;ør herefter i111t
ca. 30.700,00 kr.

Ej03rne hJr til fltøtte for dc:res el stntningsb8re~',ning anfv'rt, at
d~ kan snIge byggegrun0e lung~ vejenG.

Det bem'-erkE:s, at gr'undskyld værdien af de fr edede <"trealer er
1800 kr. pr. ha (jtI'. bilag 4) med undtacelse af 2,6746 h[. under
"Schl.mheim", nemlig paTc(~11el n(; 237/62, 188/85 og 135/g1 ved LiI ko,-
vejen, for hvilke 'P~J.rcel18r grunds1:yldværdien kun (;1' 16:10 kr. pr. ha.
Der p~lhvil~J' ar'eale:rne servi tu t om bYlSLelini er 0t OVOl'SiztfliH:.:rvitut.
De fredede arealer har ikl;:8 adgu.ng til vej. l!'or's::'ividt areale-rne græn-
ser til de Qksi8ter'ende offentlige veje, må der ved pnrc<.:lsalg etab-
lt;re~ overk~rs10r, til hvis anlng vejrnyndight:dernes samtykke er 1'01-

n~)d.ent, Ar6t11erne er ikke lrlollkerodc. Sel v om dor beet ..r nogen mulig·.,
hed lor snlg ni enkelte byggegrunde, finder n~vnet aoe under hensyn
t.il ar calern es beliggenhed i fornold til bI...b;ygGelsen i coe;net ikJ, e,
at arealerne kan ans'::ettes til vIndi F::om byggegrunde. ~'JBvnet find.er
hel'.tter at kunne bestemn:e erstatningen ti.l g;;,l'dejcr Peter Christian-
sen af "SQh'1nheim" til 5000 kr. og erstatningon til g:jrd.ejer Lars
Pete~ Kristiansen uf "DalGmark" til 2000 kr., hvilke beløb med renter
4~ p.a. fra denne kendelf.Jes afsigelse vil være at udbetille til de
J'l~je·llldende. Af erstatningerne urJreder stntRkH88en to tredjedele og
Aabenraa amtsfond en tredjedel."

Konklusionen er s8lydende:
"De ovenommeldte arealer vil VBre at fr'edr;, i overenfwtemn-elRe

med det ovenanf0rte.
P!:J taleberetticet er fr edningsn uvne t for Aabenraa arntsrt.ldskredf:'.
De fastsatte erstatninger udredes med to tredjedele ~f ~tutA-

knsfJen og med en tredjedel !lf Aabenr'·j,3. amtsfoncl. "
Kendelsen er forelagt overfredningf~n,-evnE-;t i henhold til na tur-

fr'edningslovons § 10, '3. etk., hvorhos den er indanket af de to lOds-
ejere. Peter Christiansen og Ln.rs Peter KI'isti.'l.l1f:,en, hvilke har pt.i-
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8t~:let erstatningen forhf'l jet til belr.'lb af ikkG undcr henl101dsvis
35.000 kr. og 15.000 kr.

Over'fr'edningsn--evnet har- den 7. juli 1952 besigti;?;et de YJ;~,g--eld(mde
areal er og fo rhan (~let lLed de n~lk(mde og andre i f\af.~Gn :Lnt,:::r0sserede.

Overfl'edning8nnvrH;t h~slu tt~:,de undeI 11 tmsyn til u(isi~ tsforholdene
at indRkLenke fredningsorr:I'~d,')t s~11odes, at det kun iromvJur'til at omL.,:
te de areal er, Rom r,j uet vedh :=.:f t r;rl e afri d G nr. Aab. 103 ~....f matrikel-
kortet er viet med en skr~veret br~mme, nemlig:
l~ af ~~rden "Sch~nheim"s jorder af ldnkenEs, bind XII, blud 363:

af ,~rt. nr. '7, kortblCl.d 12 pr.l.rcel nr. 302/32

" " "" " " "" 51 del vi s

" " "" " " "" 55 "
"
"
"
"
"

II. af
af
"
"

" " " " " " " 56 ft

" " " " " " ft 57 "
" " 232 " " " ft 237/62

" " 414 " " ft II 188/85
II " 417 " II II " 195/91

g~irdp.n "Dalsmark"s jorder af Rink;en:Es, bind XII, t,lad 323:
[u·t. nr. 204, kortblad 12, p:.;.l·cel nr. 175/87 delvis

" ft" II" "" 193/85 ft

" "" "" "" 292/84 "
" II " 351 tI" "" 194/87.

Herefter opn~edes der enjghod med e j I::I·n e om f.n statn:LngG2.p0rgDm;~lle~
id<.~t erstatning(.;n til Peter Christi."nsf.m LJstsattes til lC.OOn k.r. og
0I'8tatningen ti l Lars Potel' Kris tianse~1 til 8000 kr., al t med r'en ter
4~ p.u. fru den 7. juli 1352, indtil betQling skor.

Da ove:t'fr'cdningsn:BVTIet iøv:rigt kim t i..l tr'Bde det .i keudelr: en <ln-
f'H'te, vil denne V:'eT'C at ~3tadf.este med de af det fori.J.nnt:1ende f'ølt,r-;ndo
nuur in.;(;r.

T h i b e s t e m m e s :
Den "lf fr~dningsn~:evnt)t for Aabenraa amtsr~":dskr8ds den 18. i.:lugust

1951 afsu2,tc kencielse vedl'øl'onde frFJdning af udsigten frn. en ~:1tr·ælm';'•.,-
af hovedvej nr-. 3 i hinken-TIElNederby over Flensborg fjord stadfæntds
mod de af' dot foranflti;i(;;ndc f'Jlg.-.:nde lJndrineer.

I erstatning udbetalus der g;~rdejer P(-;ter Chr-istLmsen, "Sch<:5n-
heim", hinkenEs Nederby, 16.000 k~. og g~rdGjer Lars Peter Kristi~n-
Ren, "Dalsmark", smstds., 8.000 kr., alt med renter 4% p.a. fra dem
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7. juli 1952, indtil betalin[ sker,
ErstatninGsudgiften afholdes med

Aabenraa nmtsfond.
2/3 af stat~kassen og 1/3 af

Udskriftens rigtighed
bekY"x:ftos,

<~~'~;;-'
.......... '1

". ," i', , ..< ,'?,): ..::.(f-.--,
,. ,

F. Grago,/
overfredningsn'Bvnets sekret~r
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og "Dalsmarkll, hvis bygninger ligger syd for landevejen, henholdsvis
nOnJ!ligog vestlig for Rinkenæ~ nye kirrke'2D~ tqS-$

Nævnet har i henhold til naturfredningslovens § 10 holdt møde
på åstedet den 3. november 1950, til hvilket møde ejerne af de for-
nævnte to landejendomme og de andre i ejendommene berettigede var

le indvarslede til varetagelse af deres interesser. Ejerne har givet
møde under sagen, medens de andre rettighedshavere med undtagelse af
en aftægtsberettiget i gården "Schønheim" ikke har givet møde under
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I ~.c -..,:-tUdskrift af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Aabenraa
amtsrådskreds.

År 1951, lørdagen den 18 august blev af fredningsnævnet for
Aabenraa amtsradskreds i sag ang~ende fredning af udsigten fra hoved-
vej nr. 8 i Rinkenæs Nederby over Flensborg fjord afsagt sålydende

Kendelse:

Fra landevejen Sønderborg-Krusaa (hovedvej nr. 8) er der på en
strækning af ca. 700 m i Rinkenæs ~ederby ved Rinkenæs nye kirke ca.
200 m syd for nævnte landevej, som her går i retning fra nordøst til
sydvest, en vid udsigt over Flensborg fjord til Angel og Broagerland.
Det område, hvortil udsigten haves, er af så stor landskabelig skøn-
hed, at fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds har fundet, at ud-
sigten bør bevares, og nævnet har derfor rejst nærværende frednings-
sag. Den p~eældende vejstrækning, hvorfra udsigten haves, ligger i en
afstand af fra ca. 400 - 1500 m fra Flensborg fjord, men da landevejen
liggj.Ah~~~ ~ mellJ::'lfntvlje~en hy: 1n
stær~f~d 'mod~o~,~l ~t kun ~;~v~~at~rede e~~
dre rråde ~sadNns syd~ide i en Ade~ra ca. 100-

. 400 . Dett~r~ hører under j~r~ne til ~gh "Schønheim"

sagen. Ejerne har ikke modsat sig fredningen, men har fremsat erstat-
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Afgørelser - Reg. nr.: 01680.00

Dispensationer i perioden: 18-04-1968 - 22-02-1984
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UDSKRIFT

a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

-----------------------------

År 1968, den 18. april, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tilOverfredningsnævnets kendelse af 20. marts 1953, sag nr.
1077/51, vedrørende fredning af udsigten fra en strækning af
hovedvej nr. 8 i Rinkenæs Nederby over Flensborg fjord.

Rinkenæs menighedsråd har anmodet om tilladelse til
uanset nævnte fredning af foretage en udvidelse af kirkegården
ved Rinkenæs korskirke på en del af den fredede del af art. nr.
204, nemlig del af parcellerne 193/85 og 292/84, kortblad 5,
Rinkenæs. Den skitserede udvidelse vil andrage ca. 8.000 m2 og
medføre bl. a. forskellige vejarbejder samt plantning af hæk,
jfr. et med skrivelse fra Rinkenæs pastorat af 6. april 1968
indsendt kort.

Fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds har på visse
nærmere angivne vilkår intet haft at indvende.

Da Overfredningsnævnet ikke finder at burde modsætte
sig den pågældende udvidelse, vilOverfredningsnævnets kendel-
se være at ændre i overensstemmelse hermed.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Overfredningsnævnet den 20. marts 1953 afsagte
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'-. kendelse vedrørende fredning af udsigten fra en strækning af

hovedvej nr. 8 i Rinkenæs Nederby over Flensborg fjord skal
ikke være til hinder for den fornævnte udvidelse af Rinkenæs
kirkegård på vilkår, at der ikke opføres bygninger på det fre-
dede samt at beplantningens højde ikke kommer til at overstige
2,5 a 3 m.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

• f~
J. Garde.

ib.
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Ar 1974 den 27. august blev i
J. nr 33/74 Fredningssag angående en del af

matr. nr. 7 Rinkenæs ejerlav og sogn
tilhørende Peter Christiansen, Klokkevej
Rinkenæs,

~fSagt sålydende
k e n d e l s e:

Ved skrivelse af 14. februar 1974 har Fredningsplanudvalget for
Sønderjyllands amt begæret e~ del af e~endomITen, metro nr. 7 ~iinkenæs
ejerlav of sogn fredet i henhold til n?turfre~nin;slovens ~ l, jfr.
t 10 og § ll.

Ejendommen e~es af gårdejer Feter Christiansen, Klokltevej, Rinke-
næs, der uden betingelser har erklæret sig indforstået med fredningens
gennemførelse uden vederlag til ejeren.II Som motivering for fredningen er anført, at udsigten fra lande-
vejen Kruså-Sønderborg mod sydøst over Flensborg fjord til Aneelog

_roagerland bør bevares, samt at de omkringliggende arealer er f!"edet
ved overfredningsnævnets kendelse af 20. marts 1953.

Arealet der ønskes freeet er den del af matr. nr. 7 Rinkenæs, der
mod vest afgrænses af landevejen Kruså-Sønderborg. Mod nord af matr.
nr. 165 Rinkenæs, mod øst af Nederbyvej og mod syd af en linie gående
fra matr. nr. 705's nordøstlige~ørne til matr. nr. 7's sydøstlige
hjørne.

Fredningspåstanden er sålydende:
tt1. Tilstanden på arealet må ikke forandres. Arealet skal udnyttes som

,;"

hidtil som landbrugsareal, således at sædvanlige dyrkningsmæssige
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ændringer kan gennemføres uden tilladelse, dog ikke plantning af

ttvækster der indenfor kortere eller længere tid opnår højder på
mere end 1,75 m.

2. Det skal være for~udt at opføre bygninger af enhver art, herunder
drivhuse, boder, lysthuse, skure og lign.

3. Der må ikke plantes levende hegn, opsættes faste hegn eller andet,
der kan være til hinder for den frie udsigt fra landevejen.

4. Eksisterende levende hegn skal holdes nede i en sådan højde, at
tt disse ikke er til hinder for den frie udsigt fra landevejen. Be-

skæringer af disse hegn foretages af det offentlige og for dettes

•
regning.
Der må ikke anbringes ledninesMcster på arealet.

6. Der må ikke ved af~ravning eller p~fyldning ændres på den eksis-
terende terrænflade.

Idet fredningsn8vnet kan ti]tr~~e de~l nnfø~t~ begrurdclse for

b e s t e ~ n ~ s:
Den del af matr. nr. 7 Rinl<enæs ejerlav og sogn, cer afgrænses

mod vest af landevejen Kruså-Sønderbor~, IT.odnord af matr. nr. 165
~kenæs, mod øst af Nederbyvej og moc syd af en linie gående fra
matr. nr. 705's nordøstlige hjørne til matr. nr. 7'3 sydøstlige hjerne.

Fredninf,en h8r følGende indhole:ttl. Tilstanden på arealet må ikke forandres. Arealet skal udnyttes som
hidtil som landbrugsareal, således at sædvanlige dyrkningsmæssige
ændringer kan gennemføres uden tilladelse,dog ikke plantning af
vækster der indenfor kortere eller længere tid opnår højder på
mere end 1,75 m.

2. Det skal være forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder
drivhuse, boder, lysthuse, skure og lign.

~Der må ikke plantes levende hegn, opsættes faste hegn eller andet,
der ~an være til hinder for den frie udsigt fra landevejen.

.4. Eksisterende levende hegn skal holdes nede i en sådan højde, at
i
f~
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tt disse ikke er til hinder for den frie udsigt fra landevejen.
Beskæringer af disse hegn foretages af det offentlige og for dettes
regning.

5. Der må ikke anbringes ledningsmaster på arealet.
6. Der må ikke ved afgravning eller påfyldning ~ndres på den eksis-

terende terrænflade.
Det er endVrdere nødvendigt for at bevare udsigten, at det

levende hegn langs matr. nr. 165 Rinl,enæs, der er en kommunal bivej,
• ~Oldes nede i en højde, så den frie udsigt fra landevejen bevares,

hvorfor fredningsnævnet bestemmer at Gråsten kommune uden-udgift for
IIjeren af matr. nr. 7 Rinkenæs bør beskære hegnet, således at udsigten

ikke hindres.

I

_ " .... l~

, ....... ;e]',::i. ,.,.~
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AmalIegade 7 ems
1256 København K

Telefon ••••
01-133638

OVERFREDNINGSNÆVNET

Dato: 20. juni 1984
Landsretssagfører Ib Skovbo
Rådhustorvet
7100 Vejle

J. nr.: 1077/51-1/84

Deres j.nr. 33.476 - fredningen af udsigten fra en strækning af hovedvej 8
i Rinkenæs Nederby over Flensborg Fjord - matr. nr. 976 Rinkenæs - regulator-
station.

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts sydlige fredningskreds
har ved skrivelse af 9. december 1983 meddelt afslag på ansøgning fra KG-
Gas for Naturgas Syd I/S om dispensation til bibeholdelse af en regulator-
station for naturgas, som er opført på ejendommen matr. nr. 976 Rinkenæs.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 20.
marts 1953 om ovennævnte fredning. Ifølge kendelsen må tilstanden på area------lerne ikke forandres, men arealerne skal som hidtil udnyttes som landbrugs-
arealer. Der må ikke opføres bygninger af nogen art, herunder drivhus'e,,_bo-
der, skure o.lign., og anbringes beplantning, hegn eller andet, der kan være
til hinder for den fri udsigt fra vejen eller som virker skæmmende.

Stationen, som er 3,6 m lang, 1,8 m bred og 2,4 m høj, er beklædt
med aluzinkplader malet i en grønbrun jordfarve. Den er opført i det sydvest-
lige hjørne af fredningen i august 1983. Arealet tilhørte ved opførelsen Grå-
sten kommune, og placeringen blev den 21. december 1982 godkendt af kommunens
tekniske udvalg. Selskabet blev først bekendt med fredningskendelsen i okto-
ber/november 1983 i forbindelse med matrikulære forandringer.

KG-Gas har for Naturgas Syd r/s påklaget afgørelsen til over fred-
ningsnævnet med påstand om, at der meddeles dispensation til bibeholdelse af
bygningen. Til støtte for klagen anf~res navnlig, at KG-Gas har været i god
tro, da arealet var erhvervet af Gråsten kommune som godkendte stationens pla-
cering. Stationen ligger lavere end vejen, så at udsigten til Rinkenæs kirke
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og Flensborg Fjord ikke beskæres væsentligt. Bygningen er esdvidere placeret
i udkanten af udsigtsarealet, hvis sydlige begrænsning følger adgangsvejen
til ~tationen. Omkostningerne ved en fysisk lovliggørelse af stationen vil
mindst udgøre 178.000 kr., under forudsætning af at et nærliggende areal kan
anvendes. Samtidig vil en flytning medføre ulemper for gasforsyningen med
afbrydelse på mindst 8 timer. Endelig vil en fjernelse medføre spild af de
anvendte ressourcer.

Gråsten kommune har anbefalet dispensation under henvisning til,
at stationen er placeret i yderkanten af fredningsamrådet tæt ved et eksiste-
rende hegnog at stationens lave højde ikke virker hindrende for den udsigts-
mulighed kendelsen skal bevare. Kommunen har godkendt placeringen, men da der
ikke kræves byggetilladelse til opstilling af en regulatorstation, blev hverken
KG-Gas eller kommunen opmærksom på fredningen, før stationen var opført •

Sønderjyllands amtskommune har anført, at Naturgas Syd inden plan-
lægningen af naturgasnettet havde modtaget et byggeliniekort fra amtsrådet og
burde have været opmærksom på fredningen. Hvis der inden opførelsen var fremsat
ansøgning om dispensation, ville fredningsafdelingen have indstillet til amts-
rådet, at der ikke blev meddelt dispensation.

I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af overfredningsnævnet.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige forhold så at
udsigten fra hovedvejen til fjorden over de fredede landbrugsarealer ikke for-
ringes eller skæmmes.

I det område, hvor bygningen er opført, findes fredningen, således
som det foreligger oplyst for overfredningsnævnet, stadig at have bevaret sin
værdi. Selv' om bygningen er opført i kanten af det fredede, nær hovedvejen,
findes den at virke skæmmende og på det pågældende sted hindrende for udsig-
ten over det omgivende landbrugsareal til fjorden. Over fredningsnævnet ville
ikke have tilladt placeringen, hvis selskabet havde ansøgt herom på forhånd.
Fredningen er tinglyst på ejendommen, som ved bygningens opførelse tilhørte
Gråsten kommune. Selvom projektet tjener offentligt formål, findes dette
ikke at kunne føre til en fravigelse af fredningsbestemmelserne. Bygningen
må derfor, uanset det anførte om omkostninger og gener ved en flytning,
fjernes og arealet retableres.

Fredningsnævnets enstemmige, efter besigtigelse trufne afgørelse
stadfæstes således.
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Den 9. december 1983 afholdt nævnet møde i Rinkenæs med for-
manden, dommer S.A. Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem, afdelings-
leder August Møller, Vojens, og det kommunalvalgte medlem Anne Grete
Skovlund, Gråsten, hvor der foretoges:

e J.nr. 222/83 Ansøgning fra KG-Gas for Naturgas Syd
I/S om dispensation fra udsigtsfredning
på matr.nr. 976 Rinkenæs til opførelse
af distriktsregulatorstation for na-• turgas.

Der fremlagdes ansøgning af 2. december 1983 fra KG-Gas, Vejen,
hvoraf bl.a. fremgår, at gasstationen allerede er opført.

For KG-Gas mødte landindspektør P. Bent Jensen.
For amtsrådet mødte skovtekniker J. Steenberg.
For Gråsten kommune mødte kommuneingeniør Dall.
For lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening mødte

Torkild Brusch.
Efter besigtigelsen fortsattes mødet på Den gamle Kro i Gråsten.
Det fremgår af sagen, at fredningen er en udsigtsfredning fra

hovedvej A 8 i Rinkenæs til Flensborg Fjord, og at nævnets kendelse er
af 18. august 1951, stadfæstet af overfredningsnævnet den 20. marts
1953.

Fredningen har bl.a. følgende indhold:
"Tilstanden på arealerne må ikke forandres. Arealerne skal som hid-

til udnyttes til landbrug. Der må ikke opføres bygninger af nogen art.
Der må ikke plantes eller op~ttes hegn, der kan v.ære til hinder for den
fri udsigt."

tt Landinspektør P. Bent Jensen-beklagede, at gasstationen var op-
ført uden tilladelse fra nævnet, men KG-Gas mener at have været i god
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tro, idet projektforslaget til stationens placering har været fore-
lagt for Gråsten kommune. Arealet, hvor stationen er opført, er er-
hvervet af Gråsten kommune, og KG-Gas opdagede først fejlen engang i
oktober/november måned i forbindelse med matrikulære forandringer.
Stationen stod færdig i august 1983.

Kommuneingeniør Dall oplyste, at der til opførelse af sådanne
stationer ikke kr.æves byggetilladelse, og derfor var sagen om kom-
munens salg af arealet til gasstationen ikke kommet ind i den sæd-

tt vanlige rutine.

I

tt
tt

Skovtekniker J. Steenberg oplyste, at Naturgas Syd inden na-
turgasnettets planlægning fra amtsrådet havde modtaget byggelinie-
kort og derfor burde have v,æret opmærksom på udsigtsfredningen. Så-
fremt der inden opførelsen af stationen var fremkommet en dispensa-
tionsansøgning, ville fredningsafdelingen have indstillet til amts-
rådet, at der ikke blev givet dispensation.

Torkild Brusch erk~rede på naturfredningsforeningens vegne, at
der ikke burde gives dispensation til bibeholdelse af stationen.

Landinspektør P. Bent Jensen og kommuneingeniør Dall erkendte,
at fejlen ikke burde være sket, men henstillede til nævnet at god-
kende placeringen, også fordi stationen ligger lavere end landevejen
og kun har målene 3,6 m (længde) x 1,80 m (bredde) x 2,4 m (højde).
I realiteten kan man fra landevejen se hen over stationen, således at
udsigten til Rinkenæs kirke og Flensborg Fjord ikke væsentligt be-
skæres, hvortil kommer, at stationen er placeret i udkanten af ud-
sigtsarealet, idet udsigtsarealets sydlige begr.ænsning følge adgangs-
vejen til stationen. En flytning af stationen vil foruden forsynings-
stop medføre en flytteudgift på ikke under 100.000 kr., og dette kun

under forudsætning af, at flytningen kan ske til et areal i nærheden.
Kommuneingeniør Dall oplyste, at kommunen ejer ejendommen syd for

adgangsvejen, men hvorvidt byrådet ville v,ære indstillet på at anvise
e et areal her, kunne han ikke svare på.
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Efter rådslagning var der i nævnet enighed om, at der, uanset
~ god tro hos insøgeren. og uanset ulemperne og omkostningerne ved en

flytning af stationenen,ikke burde meddeles dispensation, hvorfor
nævnet meddeler afslag på det ansøgte.

Nævnet vil ikke modsætte sig at fjernelsen først sker på et pas-
sende tidspunkt i 1984 udenfor fyringssæssonen.

Sagen sluttet. ~

fjf~i
I :.~S.A.,oustu /ha

I
Afgøm/slIIl k/lll inden 4 uger fra dens modt:1gelse indklages for
OVP-rfr8dnmgsnævnet, Amaliegade IS, 1266 København K. af an.
søgeren og fQrskellige myndigheder. Fn når del eller klap.
fristens udløb er konstateret, at alglrelsen ikke ør indbragt for
Overlredningsnævnet, kan dispensationen Ydnyttes.

e
e



NatUrfredninn
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Nørregade ~O~~kontoret j Tender
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År 1984 den 22. februar foretog retsassessor Iversen følgende sag
på Dommerkontoret i Tønder.

_.nr. 23/84 Skel regulering vedr. m atr. nr.
976 Rinkenæs og 204 Rinkenæs, Grå-
sten Kommune.
Dispensation fra Overfredningsnæv-
netsikendelse af 20. marts 1952
(reg}nr. 513-8-5)

Der fremlagdes skrivelse af 2. februar 1984 med bi lag fra Gråsten
Kommune og med påtegning af 15. februar 1984 fra Sønderjyl lands Amtsråd

\

(j.nr. 8-70-52-1-513-~6/83).
Af sagens oplysninger fremgår bl.a.,

at fredningsnævnet den I. november 1982 (j.nr. 180/82) har givet dispensa-
tion ti I sk elregulering og udstykning af ovennævnte ejendomme,

t

den nu ansøgte skelregulering er nødvendig for at etablere en rimel ig
vejadgang ti I det ti Ibageværende stuehus på matr. nr. 204 Rinkenæs, hvis
landbrugsbygninger Gråsten K9mmune har erhvervet i 1983,

at formålet med ovennævnte fredningskendelse har været at bevare udsigten,
og ifølge fredningen må arealernes ti Istand ikke forandres, men som hidti I

\ 'udnyttes ti I landbrug. Der må ikke opføres bygninger af nogen art, og der
må ikke plantes eller opsættes hegn, der kan være ti I hinder for den frie
udsigt, og

Iat fredningsafdel ingen indsti Iler, at der meddeles ti Iladeise på vi Ikår, at
arealet ikke bebygges, og at evt. nyt hegn og ændringer i bestående be-
plantninger forud godkendes af nævnet.

Et enigt fredningsnævn finder, at den ansøgte skelregulering ikke stridel
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"mod formålet med fredningen, og meddeler herved i medf~r af naturfrednings-

lovens § 34 dispensation ti I skelreguleringe de af fredningsafdelingen

ovenfor anførte vi Ikår.

o. Iversen

sop~ I . /hc

Ugmisen kan Inden ~ uger frll dens modtagelse indklages for
v' :rfrcdningsmme!, Amaliegade 13, 1256 K.benhavn K. af an·
s.geren og forshllige myndigheder. Fm! når det efter klage·
fristens udløh er konstateret. at afgmlsen ikke er indbragt for
OverlrPdningsnævnet. kan dispensationen udnyttes.

e
e

I
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