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REG. NR. ~///

F R E D N I N G S T I L B U D.

Undertegnede menighedsråd for Dybbøl sogn på Dybbøl kirk~s og
Dybbøl pastorats vegne tilbyder herved som ejer af ejendommen indført i
tingbogen for Dybbøl bd. II, bl. 84, art.nr. 95 og bd. II,bl.85, art-nr.

96, Dybbøl ejerlav og sogn, at lade nedennævnte areal af art. nr. 95 og
96 frede.

I

Arealet beskrives således
J. Arealet øst for kirkegården, afgrænset mod nord af nordre kirke-

gårdsdiees forlængelse mod øst og afgrænset mod syd af søndre kirkegård s-
diges forlænceIse mod øst. Arealet afgrænse s mod øst af den nye projektere-
de iej fra Dybbøl til Ragebøl.Endvidere hører under arealet alt, hvad der
kommer til at ligge vest for den projekterede ny vej, til denne løber ind
i vejen til Dybbøl. ( Parcelnr~ 180/149,189/4, og en del af parcel nr.

-317/3, kortblad l, Dybbøl kortdistrikt. Såfremt Dybbøl Kirke eller Dybbøl
pastorat Ved den projekterede vejforlægning skulle 'blive ejer af nogen
del af parcelnumrene 298/14q og 260/149, kortblad l, Dybbøl, der for tiden

•
ti~hører Dybbøl sognekommune, inddrar,es også disse arealer under frednin-
gen.

2. Bræmme nord for kirkegården, afgrænset mod nord af hegnet,
mod vest af vestre kirkegårdsdi~es forlængelse mod nord, mod øst af vejen
til Hagebøl. Arealet udgør en del af parcel nr. 135, kortblad l, Dybbøl
kortdistrikt.

•
3. En bræmme vest for kirkegården, afgrænset mod nord af vejen

til-Stenderup, mod syd af parcelnummer 258/128 m syalige skel, og i en
dybde af 100 IDmod vest, rernet fra det vestlige skel for parcelnummer
319/130. Arealet udgør en del af parcel nr. 320/129, kortblad l, Dybbøl
kortdis uikt.

4. Præstegårdens have syd for kirkegårdens gårdsplads ( parcel_
numrene 257/131 o~ 258/128, kort blad l, Dybbøl kortdistr~kt ).

Jo'redninfenhar følgende onfang :
Arealerne må ikke bebyeres eller beplantes midlertidigt eller

vedvarende, li[esoID der heller ikke på arealerne m~ graves grus eller an-
brin~es transformatorstationer, telefon-og teleeraf~aster og lign.gerpå,
ej opsættee skure,udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller fore-
tares opbevar~ne af redskaber eller ~ign. &kønhedsforstyrrende genstande.



Sålænge de "pågældende arealer administrgr8s af de kirkelige myn-
digheder træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fred-
ningsnævnet afgørelse om nyplacering af bygninger på de nævnte arealer og
tillige om selve bygge planen for disse samt angående beplantning af arealet
af hensyn til eventuel fremtidig inddragning under kirkegården.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Menighedsrådet er lndforstået med, at ovenstående frednir.c"til-

bud tinglyses på ovennævnte ejendom, dog uden udgift for ejeren.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet

for Sønderborg amtsrådskreds og Dybbøl menighedsråd hver for sig.

Idet fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds modtager og g
kender foranstående frednlnbstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal ting-

I lyses som servi~ut på ejend~mmen indfør~ l tingbogen for PYbbøl bd. II, bl.
84, art. nr. 95, Dybbøl ejerlav og sogn, og ejendommens bind II, blad 85,
~t. nr. 96, sammesteds.

Servitutten er oprykkende i det Tidest mulige omfang.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en

genpart bedes henlagt til akten.
Med hensyn til foranstående servitutter, byrder eller pantehæf-

telser af enhver art henvises til vedhæftede tingbogsattest.

Som ejer : Dybbøl menlghedsråd, den 16. november 1953.
H.H. Bang. Chr. Schmidt. H. hathje. A. Nielsen m. fl.

•
Af samtlige medlemmer af menighedsrådet for Dybbøl sogn har un/der-

skrevet foranstående dokument bekræftes af undertegnede sognepræst som for-
mand for menighedsrådet.

Dybbøl den 26. november 1953.
H.H. bang.

Begæres tinglyst med l. prioritet, idet attesteres, at reglerne
i naturfredningsloven, særlig dennes § lo er iagttaget.

Fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds,
den 5. juli 1954.

A. Blæhr.
formand / J.J. Bek.

sekr.



Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som servi-
tutstiftende på Dybbøl kirkes ejendom, art. nr. 96, Dybbøl ejerlav og sogn
( tingbog bd. II, bl. 85 ) og på Dybbøl præsteembedee ejendom, art. nr.95
ibidem ( tingbog bd. II, bl. 84 ) uden udgift for kirken eller præateem-
bede~, dog med følgende forbehold

Med hensyn til fredningsbestemmelsernes overholdelse tillæg-
ges der tillige provstiudvalg~t for Sønderborg prov&~i påtaleret.

Kirkeministeriet, den l. februar 1954.
P.M.V.
E.B.

Petersen.
Eksp.

I

I, I
Il e
f"
Ili
I

':

j

III"

.'

,,,. ,~ ~ A ....



t.

".

,,"..-,"
I

, "

,, .

På ;W'"pær~ a#tds ~ de c;mkrt19' .uyt;~()t /(mre
i k. t ddwaitO/Z ed bhp I.f.fR I/'~ae arealer Uld/eg-
Ild ;ned mdZ. Co/t!.5PIl'l tt/rld7e! tOu/tg't er 60;0P/qd med
~/'e/m:ø/le, tv!' /Ve. ty' 4/lg'oPg'sodegndse.

E. ol IV. ~R//.f.f.?
~dVI'//i l h.6. f .1,7 i 1.0/1 Il/. I~ a/ /j" 1.1.J7

RI1tI.sltu/dVt$pe.kørb'Z
i

~oizdu&?;g', d~ .5: /eJ/. I';".?
\
'I
\

\

\
\,. (;t.77crderd
~ • V',
\
\
\
\
\
\,

\

Afrids efter Matrikulskortet
omfattende
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Afrids 8up,de;oet.
E.J /21:' 3/j 185.2.
Oeqyifri i h.t. e .3cJ i tov n,,/-I-O af %: 1.9.37

Ejerlav (TiR6~e6 BiRå 51a9 ),
Am..tslancilnspektå·ren

i
$ondeJ?bo7'g_ cl. 4.febr>uar> 1'952.

,ZJ.f/~~øZ Sogn, Sønderborg Amtsraadskreds

Sønderborg, den /Jnart,S 195'0.Kortdistri.kt: .L?ft3ØØ?

Kortblad: ~ Amtslandinspektøren



•

•

02171.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02171.00

Dispensationer i perioden: 29-08-1956



REG. NR. ,11)1

UJi8111"
lo ,

I'BEDi1KGai'lO!OlOtLJI POl ~a AU&ll.D1:.aoa&.

•

I

!ONQI .. I. aupat 1956 atho14' ~,
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-.lftla ...
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a\aldeJ:l ad ~ aoc ~, Ol pluto l1ndeb'aer abel lI)'f ..
ut. for Vfi~OJ"\'ll&torUl'aet. for at ak'ule tårnet be4at ~.

O.l.
;:;.asc .1\11;wt,

A. IU.8hI'-
foJ'm8ll4. Cbr. SOhI114t. H.JlnJl.a •

.!lue. ClaUl _-..a.

Udskrift ens rigtighed bekræftes.

• den 29. august 1956 •

lt!,~t\
sekr •
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