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GENPART

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

Sogn.

Art. 13
0_. bla4'1)
UGo eJerlay
os GOp •

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Anmelder:

Fredningsdeklaration

mGnl(Sbo4f1,,'A4 tor tJs- •• erll:l..... hol"-Undertegnede • . _

ve4 under forbehold at d ..~eml1l1øt.rl.wIOdten'.1 ... pi Ua.
80sn- praeteeaboaoa v.Sne

...,.IIMll:som ejer af ejendommen art. nr. " af
aC'8 ejerlav, US8 sogn, indført i

tingbogen for U.. bP bI. "IS ,at nedennævnte areal

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

"'8 kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

Rueall.ru '26/';, 66, r/9/'7 O~ 68, koJ"1;~tW l' UI"Wl.1.,"lu:t
Up, af' .~ • .t'rol•• lå!, ",2.2 ~ beli~,.4. ftOr.4 os u, tor
JElrkeall".Jen.

lA ,4.t t~4"e ar~a1 l1aaer .pr.. t."l••eD •. \

. .....~~

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, 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.



Del' torknt:Jl.h.ødo~ c.1<1 ~1&b.011#J1IJllj'IlU~tUtd~.r t',,~ tU ba -

~tt.l.. at de trødo4G aroalor 0:'01' pk·~t••mbe4.,. behov, .1l~ø
arealeroet til.lerer .)I·lilstOdr~ba'Jøt of, a4æln1a tre"'. ~t do mwDto

lDyne1eheder •

I,-

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
mta 'lspekt af for tiden inde"tående hæftelser, dog uden udgift for Hl. L'Ionlgb.eCls-
r e. P" I b' . I d od f" Usa f J •ata e erettJget er mel1lgle sra et ar ~ogn og reomngs-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.

.1'111... aarl~ ..
J •• A. J •••• n
Han. JkaII

U44.r ••~n.d& tormand tor UIU aOIDD ••al&boa.r" att ••".
l'ern~rved, u\ OVøDat'.Dd~ ~4deru~lyør. Ydeør ""11" m@d -
lemaer at Ulo ao~n. eoD1~b.d.rJ4 ".J'.t 4en \. a~»t.~b.r 1914 •

16. ~~. ;
• den 195

JQ1)lJ.~.nVfl J oueo CW'. .r.teraeA
.v. a. Jeaøea .181'&. ~au...

et. au.'. il 111608 lD l

SOG

Jb.
J)e~ t11tre4 •• , at narvlirende f'l'e4D1aaa4.k1ara1l1oA t.f.Dt;-
aO.rvl t lts'Uften4. il':i art. Dr. 7'. U.e eJerla., 0' .op.

~1r~.m1n1.i.rlQtt 4~n 11. ~,~~ l~~~ •
(stee,I,It:l}) ~ • ~.t • V •

., • a •
Detl.tuDD• lDdtør~1 das~~.n t~r r.'ø~r~Jaur. 92 !Aabenraa k.'.t.4 a. ~'!den 2y. dept! li'~.Llot. t1D&bu~ ua- ~1. l' ~ki. I nr. i94 •

flaabolkOntorøt tor J. B. Jc~aen
,retskr ••• nr. g2 I A~b.n-r.a &.b.ta4 m. v.

Db. '204 •

Chn,partoD8 r1.r1che. b.kr~tt.a •
,aen 26. oL~ob.r 19'; •~.~.Fredningsnævnet

for

Aabenraa amt s rådskreds
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GENPART

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

Sogn.

tlDs'osen tor OS8 bla4 liS
art. nr. 302 0S8 ejerlaY
og 10P •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fred n ingsdek laratio n

Undertegnede eOSllerAd tor u.e eop 'I'~~el" heryecl p&
0.8 ko..une8 Yegne

&feW"~lEPØ som ejer af ejendommen art. nr.

U S • ejerlav,·

,o~
U 8 et

bI. 11'
sogn, indført i

at nedennævnte areal

af

U 8 •.tingbogen for

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

U S e • kirke m6d kirkegård.

Arealet beskrives såiedes: .

Paroel 17~'7kortblad l' kortdl.trlkt 0S.·at at.rr~l•• 29' m2
b.~18ge~de n~1'4'f'e.tt~r klrkeslrden • PI par.ellen 11.. el" et
~dre beboele ••hul og et.udhus •

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 telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, 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. Sltre.t 4.

DU pi arealet liS8end. b'1D1DS.1" b~d.r eller n.4bI"74.. al d.
ikke s.nopt.r.. ~



30gnøl'Adet giver l1",j klr1..e for~øb:Jrøt .....i dan fornwvntø eJendom
art. 302 Uge ejerlav 0i 801ft,bvilken torkøbsret vil vare eær -
skilt at tlng11se øom hæftelse p4 bemeldte eJendom.

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftcbcr, dOfi uden udgift for ~ kommunen.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for I • ~ogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

195 4
Jj'reclørlkToft

Eøkild Tbqsen
Jene Jl.let

Ohr. Peteruen Onr. Ohrl~tlansen
Nærværende frødninsodeklaration beseres tinglIst
j§l~_ med henøyn t11 trø4n1nsebeeteame1serne~ med henøyn t11 torkøbaretten.

samtlt~ke fra Aabenraa amtsråd ved1assøu •
Fredn1nsøuavnet for Aabenraa amtarAdskreds,
den 1,. deoember 19,4 •

p • H • V •
Levina8n

Formand for ~et •
Indtørt 1 dagbogen tor retskreds nr. 9a, AbenrA k.b -
øtad m. v., den 17. december 19,4. Db. 4947 • 4948 •
L1st. som sørv1t~t ana. tredn1ng t1ngbos Oga bl. 11,
akt 1:1 nr. 61'_Retøanmwrk-3&mmø dato er l,st serv1tl.ltang. torkebsret.

Dins LIst ooa torkøbøret"*1ngbog Uge bl. 11, akt.R nr.6l' •
aetaanmærk-Samme dato er lIst serv1tut ang. tredn1ns •Ding Udskritt at lbenrA amtsråds torhandllngeprotokol torevist •

:a. Jensen
Atgift •••••

lalt 4 kr. ---0000000--

I I
" l, ••

Genpsu'tens rigtished bekræfteø •
F r .~cJnil,fYn 'II"t

I ,4•• 2,. maJ 19" •
I ", II: / • N, • V •

~~
I

f
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Afgørelser - Reg. nr.: 02187.00

Dispensationer i perioden: 30-06-1986 - 17-11-1995
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REG.Nl ~/ 87
Valurfredningsnævnet for Søndeljyllands

amts sydlige fredningskreds
_ Dommerkontoret i Tønder
• Nørregade 21-6270 Tønder- Telf. 04-722205

•

\"

Ar 1986 den 30 juni foretog formanden, S.A.Koustrup, følgende sag
på dommerkontoret:
J.nr. 121/86 Ansøgning om tilladelse til at op-

føre en garage ved Uge Præstegaard
på matr. nr. 73 Uge, Tinglev kommune .

- § 34-Kirkefredning -
Der fremlagdes ansøgning af 24. april 1986 fremsendt gennem

Tinglev kommune samt skrivelse af 25. juni 1986 med bilag fra
amtsrådet j.nr. 8-70-532-1-539-2-86.

Det er oplyst, at garagen agtes opført ca. 40 m. øst for
kirkegården inden for fredningen af Uge kirkes omgivelser.

Det fremgår af sagen, ~ garagen, der er på ca. 37 m2
, opføres

som en tilbygning til selve præstegården, der er opført 1977, i!
tilbygningen udformes som den eksisterende bebyggelse, hvor der i
forvejen er en garage, og at det samlede etageareal derved kommer op
på ca. 278 m2

•

Det er oplyst, at amtsrådet vil afvente fredningsnævnets
afgørelse, førend sagen behandles efter by- og landzoneloven.

De gældende fredningsbestemmelser indeholder følgende
undtagelsesbestemmelser for de kirkelige myndigheder: "Der
forbeholdes dog de kirkelige myndigheder ret til benyttelse af de
frede arealer efter præsteembedets behov, sålænge arealerne tilhører
præsteembedet og administreres af de nævnte myndigheder."

Da det er uklart, om undtagelsesbestemmelsen evt. også gælder
byggeri, meddeler nævnet herefter efter naturfredningslovens § 34
ex-tuto

les

det ansøgte.

2L'
S • A • K us'::u p (j- Afggrelslln kan inden 4 uger fra dens modtaae1aeindklaaes for

Overlredningsnævnet,Amaliegade18, 1266 Klbenhavn K. af an·
S8geren og forskellige myndigheder. rlrst når det efter klage-
fristens udløb er konstateret, at afggrelsøn ikke er Indbragt for
OverlredninllSllBlvnet,kan dispensationenudnyttes.

SUMMI ... •· • .... '" ~ ~ ,,_o



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret. Nørregade 31.
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

;\//odtaqerø
Skov- fJq Natursryre!!';ei"l

~ [I N0\1 , '9~~

~\~f.OO

Den 17. november 1995 foretog formanden,
Koustrup, følgende sag på dommerkontoret:

dommer S.A.

J.nr. 66/95 Ansøgning fra Uge Menighedsråd, Tinglev,
om tilladelse til at nedrive bestående
kapel og toiletbygning vedUge Kirke og
erstatte dette med ny graverbygning,
matr. nr. 73 Uge, Tinglev.•

§ 50 Kirkefredning.

Der fremlægges skrivelse af 6. november 1995 med bilag fra
Sønderjyllands amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-8-530-1-
95.

Det fremgår af sagen, at den eksisterende kapel- og redskabs-
bygning fjernes, og at Haderslev stift har godkendt det nye
byggeri.

Det er oplyst, at den nye bygning ikke vil blive højere end
den eksisterende bygning.

Fredningens formål er at sikre udsigten til Uge kirke.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det er oplyst, at den nye bebyggele vil blive placeret
længere mod øst end eksisterende bygninger, vil mere af
kirken blive frilagt og formålet med udsigtsfredningen blive
tilgodeset. Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte.

_ljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ ':2. \ \ / ~ ... O O O I
Akt. nr. '10

1ft amat!.". ~
I nl•• I. l



I
I
I

r'
l'

I, - 2 -

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66
delsen, såfremt den ikke er~~~ttet indenS.A~*

bortfalder tilla-
3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

9" I " ; , ~ '..... 14%' ~ , ,
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