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REG. NR . .2~.3/ Go

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredni ngsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af.Zl~ ~
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 undertegned~. ~ ~t ~.

som ejer af ejendommen art. nr.l~Ul.

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

Fredningen har følgende indhold :11"'1_ I • _ ••

Arealerne må ikke bebygge~r beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring 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.
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For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom 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.

( .

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

hver for sig.

Uækol. 40D W~ 00_. 1!)tJa•
..... QbI1,QUø') Ii~.
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Naturfredningsnævnet
for

Tønder amt.

-------
Naturfredni nus Il<.:..:vnet
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A:f'skrilteuø rigtighed bekræftes.
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mig herved vill:l:-gtil at lade et areal af denne ejendom frede.
J-, Arealet betegnes således:
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Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af..B~
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.~ ~ ~ ••8Øt ~~

.. \

som ejer af ejendommen art. nr.64 OS 150 1309 QC ~,~.

Fredningen har følgende indhold: DS:be118r aoa le
Arealerne må ikke bebygge~ beplantes' således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring 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.
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For fredningen ydes ingen erstatning. , "

....... 1264/29· ... O........ at.4JøU4lae ~I' OS
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Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom 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.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for lluJ:tra1

!. hver for sig.
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mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
~ Arealet betegnes således:

REG. NR . .203/ G :'1;). .)

Anmelder: NATURFREDNIN6SNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREOS

le. ·....11 111.93. Fredningsservitut.
...... 1.2 leY .~.d...
BIIItIa1 ....

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af.JIuI'kal. __
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.~l "øøe~4 paa~

~~ .......
sOm '1ejeraf ejendommen art. nr .1o~..~, .cN~~.l~7. .

'.·1··· ..H· •· •· ,- ...,. ..
"

" .. .-.. 1":1. ••• 1 .~ •••• , ••••• " •• t. •

....~.~IIk~ ~ .. e1 ~6180 kor'lal." 'ae. - _.l' .'Ph
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Fredningen har følgende indhold:oJholle.. _ 4.
Arealerne må ikke bebyggaøl~r beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse eller opbevaring 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.
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For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten,uden udgift for h~m
tinglyses på den fornævnte ejendom 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.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for.Bunal
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for
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Tinglysningspåtegning af 19/12 1953.

Naturfredningsnævnet Afskriftens rigtighed bekræftes.
for

Tønr!pr Amt. den 30/12 195a.
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aoy bd.l1 b1.ea.
ol'~.nJ'.144 Bo. eJerlav. Anmelder:
DlArkal 1tOp..

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ni ngs servitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af....Durkal .80.gZlS~
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og natur fredningsnævnet for Tønder amts~
rådskreds erklærer undertegnede. tønder ømtuzaad paa tØnder amt••

~UIHP ••• P•.

~ .. !' .

; ..,~
som ejer af ejendommen art. nr. 144~. oJorlav

..•.~:~:.. . .

mig herved villig til,at lade'et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegn'es"således:

ClJ.'UD""Jkket .~arce1 267/81 Iml'tbl.6 ,Bov. - _b," 1'1adD OB •• ~anal.. . . . . ..
. .... nlnpn aDP&r 'eD 4.1 at uea1et.. 4er 1t_~ bt.atOI' 60 •• 'el'. . . .

.t'. ktrkoøaarden "anel 23o/l2•.

Fredningen har følgende indhold:
e.jhel1er m_ d.

Arealerne må ikke bebygge,s.e~beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tOiletter, hønsehuse, pel sdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom 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,

41
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02031.07

Dispensationer i perioden: 09-05-1988 - 19-08-1988
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rJ~lu,.(rodningsnævnf)t for Sønderjyllands
_ ..mts ::.ycJ1ioe fredmngskreds
.. Dor"mG,konlorot I Tønder

Norre\lJdc 3", . 6270 Tønder' Tal! 04·722205

e
e
e

Den 9. maj 1988 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
fØlgende sag på dommerkontoret:
J.nr. 60/88 Ansøgning om tilladelse til at

opføre en tilbygning til eksi-
sterende kapel ved Burkai kirke,

I

matr.nr. 31 m.fI. Bov ejerlav,
Burkai i Tinglev kommune.

- § 47, § 47b og § 34 -
Der fremlagdes skrivelse af 20. april 1988 med bilag fra

amtsrådet, j.nr. 8-70-52-6-539-1-87.
Det er oplyst, at kapellet, der ligger i landzone, er

beliggende indenfor skovbyggelinien og kirkebyggelinien samt på
et areal, som er fredet ved deklaration, tinglyst den 11. maj
1953.

Der søges om tilladelse til at udvide den eksisterende
kapelbygning med en 57 m2 stor tilbygning indeholdende red-
skabsrum, bad og toilet. Nybygningen udføres med murede
ydervægge, der skures og kalkes, taget dækkes med røde tegl.
Døre og vinduer tilpasses de eksiterende, og tilbygningen
opføres forskudt mod nord i forhold til den eksisterende byg-
ning, bl.a. for at bryde facaden.

Syd for bygningen etableres en forplads som indhegnes af
et 1,4 m hØjt træhegn behandlet med hvid gori.

Den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet har anbefalet
projektet, men har dog anført, at forskydningen bør ske mod syd
bl.a. af hensyn til kirkegårdens stier og for at. opnår en mere

.i=Gte venter
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diskret virkning af byggeriet.
Amtsrådet og A.abenraa Statsskovdistrikt har anbefalet det

ansøgte med den ændring, som den kgl. bygningsinspektør og
Nationalmuseet har anført.

Nævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på
betingelse af, at forskydningen af byggeriet sker mod syd som
ovenfor anført.

I medfør af naturfredningsloven
tilladelsen, såfremt den ikke er

§ 64a bortfalder
inden 5 år fra dato.

S.A.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indankes 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.
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Slotsmarken15 BA/bop
2970 Hørsholm
Telefon02 76 57 18

OVERFREDNINGSNÆVNET REG. MR.

BurkaI Menighedsråd
v/formanden, gårdejer, A. Staugaard Hansen
Ny Blomsgård,
Skovhusvej 6, Jesing,
6270 Tønder

Den 19. august 1988
J.nr. 2736 K/88

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den 9.
maj 1988 meddelt tilladelse til, at der må opføres en tilbygning til kapel-
let ved BurkaI Kirke. Tilladelsen er meddelt som en dispensation dels fra
naturfredningslovens § 47 (skovbyggelinien) og dels - efter lovens § 34 - fra
den på arealet hvilende fredning af omgivelserne til BurkaI Kirke, jfr. dekla-
ration af 4. maj 1953. Tilladelsen er betinget af, at tilbygningen forsky-
des mod syd.

Menighedsrådet har påklaget Fredningsnævnets afgørelse til Overfredningsnæv-
net for så vidt angår den nævnte betingelse, idet Menighedsrådet ønsker at
gennemføre byggeriet som projekteret, det vil sige med en forskydning af til-
bygningen mod nord. Menighedsrådet har navnlig fremhævet, at denne place-
ring vil fremkalde væsentligt bedre udendørs arbejdsforhold for graveren.

Det fremgår af sagen, at der til grund for Fredningsnævnets afgørelse, som er
truffet uden besigtigelse, har ligget nogle udtalelser om spørgsmålet.

I skrivelse af l. februar 1988 til Ribe Stiftsøvrighed udtalte Kgl. Bygnings-
inspektør, arkitekt Jørgen Stærmose således følgende om Menighedsrådets pro-
jekt: "Forslaget anbefales godkendt, idet jeg dog af hensyn til forløbet af
kirkegårdens stier finder, at det ville være rigtigere at forskyde tilbygnin-
gen mod syd i forhold til den eksisterende kapelbygning i stedet for - som
påregnet - at forskyde tilbygningen mod nord."

Nationalmuseet, Sønderjyllands Amts Tekniske Forvaltning og Aabenraa Stats-
skovdistrikt har i senere udtalelser tilsluttet sig arkitekt Stærmoses opfat-
telse, hvorefter tilbygningen bør forskydes mod syd.

Foto venter
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For Overfredningsnævnet har Stiftsøvrigheden oplyst, at den derfra meddelte
gOdkendelse af 18. marts 1988 af tilbygningens opførelse indeholder en anmod-
ning til Menighedsrådet om ved placeringen af tilbygningen at tage hensyn
til erklæringerne fra den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet.

Overfredningsnævnets formand har foretaget besigtigelse.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Udtalelsen fra den Kongelige Bygningsinspektør, som efter det oplyste er den
eneste, der før Fredningsnævnets afgørelse har foretaget besigtigelse i sa-
gens anledning, må forstås som en henstilling til nærmere overvejelse og ik-
ke som udtryk for, at projektet kun burde tillades på betingelse af en for-
skydning mod syd.

Der findes herefter ikke tilstrækkelig anledning til at modsætte sig, at til-
bygningen - som det fortsat ønskes af Menighedsrådet - opføres med en for-
skydning mod nord og iøvrigt som tilladt af Ribe Stiftsøvrighed.

Den påklagede betingelse for Fredningsnævnets tilladelse af 9. maj 1988 ophæ-
ves derfor.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-
relsen er enstemmig.

På Overfredningsnævnets vegne

l~~Uan.t;,--~
~41ichael Christiansen
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