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REG. NR. 2'~D Reg.nr.
513- 5-1

FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten Ejerlav: Kværs Matr.nr.:16,115,152 og

258.

Lokalitet:Kværs kirkes omgivelser
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:
F.P.U.j.nr.: 540-91-1-72

Kort nr.: 1211 I NV

Bekendtgjort:

•
~ deklaration:

redningsnævnets K~~~~
Overfredn.nævnets kendelsesdato :
Arealstørrelse:

•
Interessezone: II (Landområde af stor interesse)

Formål: Sikre kirkens frie beliggenhed.

23.8.1954 og 21.4.1955

Skala:
Sagsrejser:
Kort udarbejdet dato: 17.5.1979
Kort revideretdato:
Kort revideretdato:
Ejerforhold:Pr iva t
Påtaleret:Kværs menighedsråd, frednings-

nævnet.

Indhold:

Diverse: Ret til om- og tilbygning
af lade på parcel 14.
Forkøbsret til Kværs kirke
til parcel 15 ved evt.salg.

Arealetne må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsØdelæggende beplantning. Der må ikke
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster, benzinstandere og lignende
eller opsættes skure, udsalgssteder, boder, garager, hØnsehuse, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skØnheds forstyrrende genstande, eller iØvrigt
anbringes eller foretages noget, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten
til eller fra kirken.



GENPART

REG. NR~,l/t/<:/

~) -. ( . ~(o '--' l-

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:

tingbog tor K~rs bind V blad
16 art. nr. 16 og 152 KYæra
eJerlay oe aogn •

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Srempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

• Undertegnede gårdejor Hana Sahl at ICYærø

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 16 08 1'2 af

r

I

ICy III r I ejerlav, IC ... r .. sogn, indført i

tingbogen for IC V .. r II bd. V bI. 16 ,at nedenn.-cvnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

IC y Ul r s . kirke med kirkegård.

Arealet be~krives sålede~:
At paroellerne 20'/1' kortblad lO, kortdi8tri~t IC~ø b.rende
~der art. lS2, beli6send: øst og syd tor kirken 06 14 og 101/lj
sWDIlle kortblad iløl.·ende under art. nr. 16 bellagonde 814 tor kir"en
en brwmme 1 20 - tyve - meters bredde lange parcellerne.. akel _Od
kirkegården • I dot østli~e fredede område at paroel 14 lisger
en lade og et udbus •

\
I

l,
I

"I

{t-I
~
l,'
I

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ellcr beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og te1egrafmastcr, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
g,lrager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Jeg torbeholder mlg dog ret til at haye den ovennævnte

II



lado ob ~dhue l16gend~ på det fredede aro~ at paroel 14, hvorhoD
jes torbeholder mig ret t11 at toretaøe o.bysnlDS at eller tllbYSntnS
tll nævnte bYgD1nser ettor tegninser og planer 10d&8Ddte at menig •
hed. rAde t og trednlusøftævnet •

Jes ,1ver endvldore KYaro klrke torkøboret tl1 den aig tl1hørende
parcel l' Kortblad 10 kortdløtrlkt Kv~rø .t areal lS64 .2 bellssende
veat tor klrken på hv1lken parcel mlne 1andbr~lsbYgD1D&er er bellg -gende, såfremt Jeg mAtte ønoke at sw1le d.nne parael tra alua samle-
de landbrugsGjendoa • Paraellen henhører under art. nr. 16 Xv.re
ejerlev Kverø sogn • Denne torkøbsret v1l vare at '1DsIJee øoa bett,l,e pl n~t. art. 16 •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for K \" Øl r • sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

. i

,den 2. allgllst
Haø Sahl

'oranstående deklaratlon begares tlnglyst øAvel med hensyn
til tredniDBBbestemmeløerne øoa med hensyn til den Kvarø klrke t11-
lagte tork.børet ~11 ejendommen paroe1 1, kortblad la kYære kort _
dlstrikt hørende under art. 16 Kvars ejerlav oS sOlD •

Prednlngsnævnet tor Aabenraa amtsr4dskredø
Aabenraa den 20. al181.1st195'4 •

p • n • v •

l'vwrs
195" •

Levineen
Indtørt 1 dagbogen tor retskreds nr. 95', Lundtotte og Hybel

herreder, den 23. aage 1954 Dalbog pr. 2141/2544
Lyst t1ngbog tor &værø bd. V bl. 16 • Skab B nr. 119
Dommeren tor retakreds nr. 9~,L~ndtotte og Hybel herreder

Sander. / B°7uon
Ole Jeneen

Atslttotr1 1tl. lov nr.
140/19'7Etter atgittølovens § 14 II
a.are8 4 kr.

-0000000-.

Genpartena rictighed bekraateø •
,den 24, maJ 195" •

" ~ .• ' I

Id i Ni ..
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GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen,Art. Nr.,Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:tingbog tor Kværø b1nd Vblad 115 ar~. 115 Kv~rsejerlav og BOlD • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreas

Slcmpcl- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede

sen. at Kvwrø
enketru f,lettaMarie E11sabeth lIoll1l, t. ~hom-

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 11' af

føre ejerlav, fCY11r8 sogn, indført i

tingbogen for Kvarø bd. V bI. l1S ' at nedennævnte areal

•

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

K V • r 8 kirke med kirkegård.

Arealet beskrives sålede~:

Af den nord tor k1r:~e~l1cseu4e paroel 1.1/6 kor1;blad 10 kUl't.
d1otr1kt Kvære on bræmme lange parcellenø ekel mod k1rkeilrden
1 on dybde at 20 - tyve - meter regnet tra de1; ftaYnte skol •

fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telcfon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboclse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for ud~igten til eller fra kirken.



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Kvmre sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

l den 2. allgus t

Uetta liolll
Indført 1 dasbogen for retskreds nr. 9~,LUDdtof~. og Hybel

)tværs 195 4

herreder, den 2'. Aug. 19~4
Lyst tingboS tor Kvmre bd. V bl. ll~ • Skab ~ nr. 191

Dommø~en for rets~od8 nr. 95, Lundtofte og Nybel herreder.
Sa.ldørø

ost. / lloysøn
Ole Jonsen

Afgiftsfri 1fl. lov nr.
140/1937 •
~tter afgiftslovena ~ 14 II
avarea 2 kr.

--0000000-

Oenpartens r1gt1ailed bekræftes •
I I, JllIri~lsll'';\ Ih~t

tor .døn 24. maJ 19'",.
,: \_11: "I,i dIld 51 \~...L Li ~ds ~.

\Mi.



REG. NR . .1/J'O

1< _/ ).;
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr.,Ejer1av,

Sogn.

;ev...s bd.'bl. 91
ar~. 2S8
Ky.øra eJ"r- Anmelder:
111"t KYfIl"e
808ll • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempe1- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede lIlen1&IW4ørlct tox: K.... eop ol'kl ... r her-
ved :mder tox-beho14 ~ Klrk~nt.terlet8 IOctkend.l••.·'1 Kvarø
kirkos vegne

RMlJlIlfMWlSom ejer af ejendommen art. nr.

KYmre . ejerlav,
af

tingbogen for 1C'VIIrB

af nævnte ejendom fredes
lYrlra

bd. 'f bI.
K.... sogn, indført i

91 , at nedelUlævnte areal

som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

kirke med kirkegård.

Arealet be~krives således:
Purkerinsopladaen DOrd tor kirken paroel

kortdlatrlkt Kvara t '41 .2 utor •
200/1' kortbla4lO,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafma~ter, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsfor~tyrrendc genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmendc eller hindrende for lldsi~~en til eller fra kirken.~tl'k8a1n18t.ri.t,l' ~ontor.

9. tebruar 19,' , C. ,2j



Der tOL'buhOld13,J du~ d@kirkelige m.vnd1gbe:1ørrdt til

blJuy·ttoJl...l~ at det fredede areal ettor klrkens og »rutø_be -
deta behOV, ø41.ngo det tilnører kirken eller paøtoratat 08
adm1a16trøreø af 4e nwvnte myndlgne~er •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for leVRe sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

B8JUJ'eter Jensen M. Ohriet .øeD Km\4 Retersen
Andreae S.røDBen F. Meller Laur14sen
HaDS Petersen Else Frost JobaDDea Kn~4een

Undertegnede formand tor Kv~ø .enlahederAd ark!__
l'er herved, at oyenøt4ende ~derøkrlv.re uda.r ...tllge •• dlem.
mør at ~v~o meniGbederAd •

Kywre, den 1. oktober 1954 •
Uunu P3tØl' Jensen

Det tl1tr~deo, at D8rYarande tr.~11naetl1bu4 t1ng17oeo
80. s.rvlt~t8tlttende pi art. nr. 258 at ~Ymra eJerlav, iv.rø
sop.
Stempel I Klrkemlnluteriet, Kir~em1nlster18t. deD 17. tebr~ar 1955

~ • ~ • V •
J:; • B •
Aug. Hoeoem

FIll.
lndtart 1 dagbogen tor retskrods nr. 9~.
Lundtofto og nybøl herroder, 4en 21. apr. 19;5.Dagbog nr. 907 akt • B 169
Lyst • T1ng;bog Kvou-a art. nr. 2)8

Dommeren1 retskrøds Sander.
nr, ~, I,lUldtotte 06 cat.
Bybø1 uerreder •

( 91)

/ Ole titnsfiD

UOU.1lar'ttifDS rlgtigl1ed
',1. ,don

bekl'&atteo •
31lnl 19S; •
• U • V •.
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02180.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02180.00

Dispensationer i perioden: 11-11-1983 - 09-05-1988



REG. NR. Q Igo
Naturfrcdn:.-;::;.':,lX'Inet for Sønderfyllenc1[;

amts :;ydltg( frfldnlngskreds
lx;'T,rr'l' ~O'll("e: I 10flder

iii"; rl'~iJO(' 31 6<'70 1"'Ilder - 1eli G4 - 12 2:{ 05

l .....~

Ar 1983 den Jl. november foretog retsassessor Iversen følgende sag
p~ Do~~erkontoret, i Tønder.
J.nr. 151/83
e

Udstykning af metro nr. 91 Kværs
Gråsten KommW1e., tilhørende
Kværs præsteembede v!gdr. Hans
Sørensen, Tørsbøl, og af matr. n:
nr. 449 Kværs, tilhørende Grå-
sten Kom.mune.
Dispensation fra fredningen af-- -...

-Kvæ~s krikes o~givelsEr (fred-
Dings~egist~ret n~. :13-5-1)

hf skrivelse 2f 22. epril 1983 ~ed bi2ag fre Arr,~Elandir.~pek~~~e~ i Åben-
r~ e[ E~ Ekr~v~lsE E~ 24. oktober 1963 fra Se~derjyllaD~E hrntEr~~ (~.nr.8-
'"'/0-1-' J::i':' "18/E3' -l' ~_~' ...... bi ~- ~ ~ - .....'_ .--I-.J.. I ,.J. t: ...J C 0._ ..... d.. tI~atr . nr. 91 Ev",,,s udstyki'.es s~ledes. 8-: dEr aIllÆndes et areEl p~ ca.

7900 kvm tjl Gråsten Kornillunetil samF.er.lægning med matr. nr. 4Ll Kværs og
e t.:l 8::1vE:nd else ti l skoles ti cg sene re bol:'g:or~~ l,

t-
!
l.
I

I,

!
at mEtro nr. 449 K~~rs udstykkes såJede~ et der alu~Ddes et areal på ca. 3900

aT, den ~oci 2. Gi maT,r. nr. 449 KVcBrs, cer clna;ndes ti:L Kva;rs Klri..e,er belJ..€:,-

delbe.rt ~.st for kir},eEE:rden og Erænsende op til denne,
at forcnnævnt,e fredning orr,fatter de nærmest 20 m, som ikke må betygges eller

~ beplantes med ucsigtsødeJæggence beplantning, Jigesom der ikke r.~ anbrin[e.

telefon- og telegrafmaster m.~. eller opsættes skure, vogne ti~ beboeJse



-2-

eller opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende gen-
stande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan virke
ska~jende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken,

at amtsr~det den 7. juli 1983 har meddelt zonetilladelse til udstyknin[en, og
at fredningsafdelingen indstiller, at der meddeles tilladelse til udstyknin-

,- gen.

Fredningsnævnet meddeler herved godkeneelse af de~ ansøgte udstykning
med bemærkning, at lod nr. 2 af matr. nr. 449 Kværs iy~e må inddrages til
_ikegård, bebygges, beplantes eller lignende, jfr. ove;~æ..ævntefrednings-
besteiIimelser, førend der er udarbejdet en afo:,fredningsrJ.E::;-vnetgodkendt plan

•

,.., !< .... e~l~+-
• 1I".oiI.l a. t:' l.r.
\

o. Iversen
suppl. !hc

lo::. • • - ........... , ... 1 C ~:. tc

ele

t-
;,

l
!,

Clfdre~nin~sne'ne:. An, ,e,.: ;; 12;: l,j;,",C\7 t. al a;
Sf\l!rtr 0' forskellige myn: ;·~:e;. hrs' fil' de ef:e' k ~~~
trisTer., U~I,b er konslille'f' t e: •• relse: ihe er in::'H~;' lo'
(Jyerfrt~nir;sr,ærne', hr d~=~lc:.en ucrrlle;.

.... ...o ... _~_ ...-..._



l.

NaturfreQningsnærnet ror SøriCt!J.hrlfands
åmts syCJlige frednings.k"røds .

_ Dommerkontoret j.Tønder
N'WIade 31 - 6270 Tønder - Telf, 04 • 7222 05

REG. Nit ~ I go

Modtaget I
Skov. og Naturstyrelsan

2. 8 JULI \981

Den 27. juli 1987 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
I

følgende sag på dommerkontoret:
J.nr. 99/87

• jfr. 234/86
Ansøgning om tilladelse til at
opføre en ca. 55 ml stor bygning
indeho ldende gra verkontor' og red-
skabsrum samt en tilhørende ma-
terialegård på ca. 70 ml ved
Kværs kirke på matr.nr. 477 Kværs
Gråsten kommune.

- § 34 -
Der fremlagdes skrivelse af 24. juni 1987 med bilag fra

amtsrådet, j.nr. 8-70-21-1-513-13-86.
Det fremgår af sagens bilag, at det oprindelige forslag

fra juni/juli 1986 nu er revideret og dateret 24. november.11986• Bortset fra vinduespartierne er de nye tegninger iden-
tttiske med de tidligere fremsendte.

Den del af matr.nr. 477 Kværs, hvor bygningen ønskes
I '.

opført, er fredet ved deklaration tinglyst den 23. august 1954
(reg.nr. 513-5-1).

Det er oplyst, at bygningen placeres øst for kirkegården,
og at den opføres af teglsten, der vandskures udvendig, samt at

I-
I

I
j

!
I ..... C/): ~ ~ ~ Amtsrådet har anbefalet en dispensation på visse betin-
I ."T1 I ==
. :\ c8 i'e l ser.
,~z 3"~.W Nævnet medde1er herved den ansøgte dl spensat,(on I medfør

~~~ if naturfredningslovens § 34 på betingelse af
'~~ eDUl .....

'/I)
• :J

taget belægges med røde vingetegl.

/'t:;; :~/Y-
, ~;1 (



'.

-2-.'.e ~ materiat'e,gården indhegnes med træplankeværk,
at bygningen opføres på arealets nuværende niveau (ikke opfyl-

de s) ,
at afgrænsningen til kirkegården bibeholdes og

Iat eksisterende container- og affaldsplads fjernes, ligesom den
kunstig skabte jordvold syd for pladsen udjævnes.

Denne afgørelse træder i stedet for nævnets tidligere af-
• gøreise af 15. december 1986 (sag 234/86).

Det bemærkes, at der til projektet ti 11 ige kræves' zone-
tilladelse, da arealet ligger i landzone.

I medfør af naturfredningsl vens § 64a bortfalder tilla-
5 år fra dato.delsen, såfremt den ikke er

e
e
•

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens
modtagelse indklages for Overfred-
ningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970Hørsholm, af ansøgeren og forskellige
myndigheder. Først når det efter kla-gefristens udløber konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Over-
fredningsnævnet, kan dispensationen
udnyttes •

'.I
l
l
;

, .
'.'". '",~' r,' '\ ~
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REG. HR. 6 f)1 8 tJ 00 o

Nalurfrednmgmævnet for Sønderjyllands
amts ;;ydlfge fredningskreds

DommorkønlOrE:!1 I Tønder
Nørregade 31 - 6270 Tønder - Telf 04 - 72 2205

1988 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
dommerkontoret:

Ansøgning om tilladelse til at
lade den tidligere container-
plads ved Kværs Kirke planere
og tillægge marken syd for.

- § 47 b -

Der fremlægges påtegningsskrivelse af 6. maj 1988 med
bilag fra amtsrådet, j.nr. 8-70-21-1-513-13/86.

Det fremgår af sagen, at Aabenraa provstiudvalg,
Nationalmuseet, Kværs Menighedsråd og kirkegårdskonsulent I.P.
Junggreen Have er enige i, at der for tiden ikke er behov for
en udvidelse af kirkegården, og at det pågældende areal kan
inddrages under marken syd for.

Amtsrådet har anbefalet, at den skitserede retablerings-
plan for den eksisterende containerplads, hvor arealet blot
planeres, tilsås og tillægges nabomarken, godkendes.

Nævnet meddeler herved tilladel e til det ansøgte.
I medfør af naturfredningslave s § 64a bortfalder

tilladelsen, såfremt den ikke er u nyt~inden 5 år fra dato.
Lt.M-

S.A. ustrup.

Den 9. maj
fØlgende sag på
J.nr. 51/88

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.

... r _sd •• cS "•. O'mP-w ··e.e::;---""
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