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NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitu t.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af ..~pl' 80~.

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-
råds kreds erklærer undertegnede .~~~r aoUD8 MQntøbed~~GU ~ua

som ejer af ejendommen art. nr.~. '4l OB 6;~~.~I'~~~llins

eJol"lov.- ~.6:i! .'" "11"'.10", r_øha 'UbØh&" l'r.as.bødut.

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

!:l.n.,) DI'.~$o/.llllt IIOnl»1.l. &1'•• 62 • ul»ub}t •• ~ YeJet,ltke omUtDa
ktl'ka.

""ol 270/61 kol"'Ial.3. an.~47.
at aet9163 II 3. II 61.
a 210/63 " 3.· 'l.

uhb'''' ap&-JO" .y~"~.a-kiRGD, AI.' Hal .... meøllbødenacle't
hl' 'Ol' »a. Dant. ~'.1~1I'd a' 0,,'''1"0 ., toll_' 11M nclakalusl"&II '11
an"anlDI at toU.".' llaa. kUk.paId ....

Fredningen har følgende indhold:4~~1' IS=...:....:...::.:~~~--:...;,.---=--..;:....--:...;,.--=-~---:---...t.1..IIla-Ul...~-.I'....
Arealer~e må ikke bebyggei~"" beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgs steder, 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.



For fredningen ydes ingen erstatning.
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saat .. e 'e' i......do.e anal. adllSDi.'ft~ al ••• 'Rol1p
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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 '. l dot omtaDs. h'I'ol'Sanalol'-

\

-I
I

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for otGaaø-su
•• t 'l.Diaeto .... pny.t.ludYalø hver for sig. J'ormauden

_" •• '01'01'.at. eomUlp ft.04 ••• odllRae~ bal" UIlOO"'&I'.vot..
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Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredni ngsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af..~ .... -_.
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 ........ ~

som ejer af ejendommen art. nr.64 8. ~ltas

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

i'aroel sa ko.. 'lAA't 3 • ~ •••• tO~.Ir.I__ ,

tt 1IlS11S9 _I"blad J • bIIIIpuIad."" .... 'Ol' kl".

Fredningen har følgende ind~l'" __ •• ..,1._
Arealerne må ikke bebygge8""~'.I~ 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.



For fredningen ydes ingen erstatning.
I
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Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservitu~en 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 ao ~
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deD 23/11 1953.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02079.04

Dispensationer i perioden: 22-09-1983



.,
FREDNINGSNÆVNET

FORf'e RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Frisvadve) 3 • 8800 Varde

Telf. (05) 220399

J.a7~ C
REG. NR. 2 2 SEP 1983Varde. den •

Brev nr. t..; 'l g 9 4

Formanden /..
J. nr. 153/1983

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele, at nævnet dags "<lato

har tilskrevet

• arkitekt John Jensen, Dagmarqade l, 6760Ribe, sUedes:

I besvarelse af Deres andragende ~ot den 17. au<:JUSt 1983
"

angående tilladelse for lU.'be StiftsØft'1C}h111d, ~ade 1, iUbe,

til opførelse af toilet- <YJ rftd..~ka.l:>sbytJn1.h.J ved ~ :td.rke

på matr. nr. 62, '.'. Abøll.1nq, fb!tqer,
t1Ir-l1yst ;urk6t~1K&t1oA at

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af~
43. aprU li5C

meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem-

sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende. indbringes for

Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen.

Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyttes. førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år. _

P. n.v.

E.b.
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