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

Sogn.

• ~ JA.I:t. ).)
bl. j..J
ntubbæk.ejerlav,
EDate4 sogn.

Fr84ning8~e~ for
Anmelder: Aabenraa amtsr4åakreds •

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempcl- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredni ngsdeklaration

Undertegnede llenishe4ar44 tor _sted aop erderer herY.d
- gnder torbehold at Kirkem1nisteriets sodEendele8 - p4 ~te4

kirkes YGpG

~ som ejer af ejendommen art. nr. 53 af

stubbæk ejerlav, En.te4 ~ogn, indført i

tingbogen for Btubbæk: ilD bI. ", at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fred.es spm nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

Ensted kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
Don al4 tor klrkesår4aa bellssande p&rker1nsspladø paroel

104/41 k.ortbla4 9 kO.I·tJ1ut1.-1kt Stubbæk fd 8t.l·re18~·' 4~9 .2 •

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

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telcfOll-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller op~ættes skure, udsalg~steder, boder,
garager, hømehuse, 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.

Klrkea1nister1et,l'kontor,. tebruar 1955 5 o. '22



Der forbeholdes dog de k1r~eliaa ~d1gheder ret· til bOD3' -
beD1ttalue uf dat tr~døde areal ~ft~r kir~~n~ behov, sAlan~e det

"tllhlfJI'drk1 ...·"'~b 0ti ""uIili. :1.; tI' .,)Jo'.,.... af d.J llbiV.l t~ myl1d1(;1l,J111:1""•

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende p"å ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for ~ Ilenighedø-

rAde". Påtaleberettiget er menighedsrådet for JQ'le ted sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Insted »ad. ,den lS. dec. 195 4

J. E. Pengel' ep. tIld.
A. 'idder
Kathrine Laueen
'eøter Gtaugaard
Jons P. Blad'

Ovenotlendo underøkrifter er outlile llenl&heaer4de modle ..,mers

Gerda Budeted
Bolgel' Hansen
J.rgen Chr1øtianaea

Kvanse1iBk~~erek Kirke
Bnsted pr.Aabonraa l;. 12 - ,.

J. I. Penger tIld.
J. nr. 2 L 119

at nærværende tre4ninaetl1bud tlnsl,0JB
art. nr. ", at stubbllik eJerlav,

. Xll
Det tl1tred8e,som ssrvitutøtitteDde pa

bated 80811.

e, ~tempol I

K1rkeministeriet, den 11. februar 19;' •
Kirkeministeriet P. M. V.

,c;. B.
AUG. Uoeuou.Fm.

Indført i dagbogen for rotskreds nr. 92,
A~benraa køb8ta~ m. v., den 1,. 'avtl1 19". Db. 1227 •
LlØt. tiJ~bog StQbbæk bl. " akt. Q nr. 674.'~bog8lr;ol1toret for . . ,,"

retskrøda nr. 92, B. JensQftAabanrau købstad m. v. -GenvartQn6 rigtighed bekrwtteB •
,den ~~n1 19" •

lJ'.eB.V •
r, l I I , ~ • l-I l
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