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Anmelder:
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TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.
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For at sikre den frie beliggenhed af,. 1bfpl.'.IIII.r .....
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfred~~ngsnævne~.~~!.~~~~~~:amtB-
råds kreds erklærer undertegnede "øal'ø... ~80'" "'~.raø4
J)a& praeto.lHMlet. -IlD.

" l • • bo • 'fsom ejer af ejendommen art. nr·1.4S 8IJDcI.~ "'.da...

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

l., .., '-

Fredningen har følgende indhold': ....- . t" ::
" - .~tt11.~ _ d.

Arealerne må ikke bebygge~.'.Ftå beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på area~erne opsættes' skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber ~ller lignend~. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.
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For fredningen ydes ingen erstatning.
\
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Fredningen til trædes 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 hæftels~r,og.byr~er., hVQrom.henvises
til ej endommens blad i tingbogen ,.-. Jtil"k"lDls'erieti. eaatiJ'kk•.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfredriings~.
nævnet for Tønder amtsr~<:l~k~e~s .?g..menighedsrådet fo-r __ ..l'."el"
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'Vaturfredningsnævnet for Søndeljyllands
At. amts sydlige fredningskreds
• Dommerkontoret i Tønder'

Nørregade 21 - 6270 Tønder - Telf. 04-722205

Den 16. marts 1984 afholdt nævnet møde i Møgeltønder med

formanden, dommer S.A. Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem af-

delingsleder August Møller, Vojens, og det kommunalvalgte med-
lem, fru Ruth Nielsen, Tønder.

Der foretages:

J.nr. 141/82 Parkeringsplads ved Møgeltønder

kirke.

- Kirkefredning -

Der fremlagdes nævnets tilladelse til anlæg af parkerings-

plads af 6. august 1980 i sag 101/80 samt farskellig korrepGndan-

ce, herunder udtalelser fra Ribe Stiftsøvrighed og fra amtsrådet

j.nr. 99-541-222-25-73.

Fra amtsrådet mødte skovrider Chr. Blinkenberg.

Fra Tønder Provsti mødte provst J. Algren~Petersen.

Fra Ribe Stiftsøvrighed mødte stiftsfuldmægtig Barslund.

Fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jens

Lyhne Christensen.

Fra Menighedsrådet mødte formanden Viggo Gregersen og 4 andre

medlemmer af rådet.

Det fremgår af sagen, at parkeringspladsen, der er anlagt i

hesteskoform og omgivet af en 120-140 cm høj rgræskl,dt' jordvold,

ved en fejltagelse er udført anderledes end tilladt af nævnet, samt

at amtsrådets plan- og miljøadministration har foreslået det udførte
anlæg i det væsentlige fjernet, hvorefter det oprindelige forslag til

parkeringspladsen kan udføres.
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Efter forhandling, hvor de mødte alle havde lejlighed til at

udtale sig, og hvor det var den overvejende opfattelse, at alene

fjernelsen af selve jordvolden ikke ville løse problemet, var der

i nævnet enighed om følgende afgørelse:

Det pålægges menighedsrådet senest den l. september 1984 at

foranledige fjernet alle jordarbejder ved parkeringspladsen :ned til

naturligt niveau, dog tillades lindetræerne foreløbig bibeholdt,

idet de evt. vil kunne indgå i det fremtidige parkeringsareal.

Nævnet ønsker til sin tid forelagt det endelige parkerings-

projekt til godkendelse, herunder til afgørelse

træerne kan bibeholdes, hvor de e~lantet eller

~.u~tJ,
S. A':f0ustruP.1/

af, hvorvidt linde-

skal flyttes.

/ha

Afgørelsen kan Indøn 4 uger fra dene modtagelse indklages for
Overfl'8dningsnævnel, Amaliegade 18, 1256 København K. af an·
søgeren og forskellige myndigheder. Føl'lt nAr det eller klage-
fristene udløb er komtaterat, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overlrednlngsnævnel, kan dispensationen ~4nyttes •

.-_.-_._----------------
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,vaturfredninrlsnævnet for Sønderjyllands
... amts sydllqe fredningskreds
• Dommerkontoret i Tønder

Nørregade 21·6270 Tønder· Telf. 04-722205

Den 17. juni ~986 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:
J.nr. 101/86 jfr. 141/82 Anlæg af parkeringsplads ved

Møgeltønder Kirke på del af
matr.nr. 145 Sønderby, Møgel-
tønder, TØnder kommune.

- § 34 - Kirkefredning -
Der fremlagdes ansøgning af 30. maj 1986 med bilag fra

arkitektfirmaet E.E. Holm, Jebjerg, Roslev, samt skrivelse af 13.
juni 1986 med bilag fra amtsrådet, j.nr. 8-70-53-2-541-1-86.

Det fremgår af sagen, at der søges om tilladelse til at
indrette en parkeringsplads med græsarmeret belægning, afgræns-
ning mod kirkegården med enkeltsidet kampestensdige og mod vest
med en beplantet jordvold.

Amtsrådet har indstillet, at projektet, der fremgår af med-
sendte tegninger benævnt 1, 1A, 18 og 1C, dateret april 1986 og 2
perspektivskitser med foto dateret januar 1986 godkendes.

Nævnet godkender det forelagte projekt, idet de 3 lindetræer
parkeringspladsens østlige og sydlige afgrænsning kan bibehol-

des.

/ha

Sagen sluttet.

, \

Afg.rølsen kan inden 4 uger fra dens mocltalle/se Indklages for
Overfrødninpnlllvnet, Amaliegede 13, 11156 kebenhavn k, af an.
søgeren og forskellige myndigheder. F.m nAr det efter klage·
fristens udlab er konstatelIlI, at afpIllIsen ikke er Indbragt for
Overfllldningsnævnef, kan dispensationen udnylles.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Modtagetl
Skov- og Nalursty(o/sen

.,.. 3 ~ms.1992

Den 2. marts 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup, føl-
gende sag på dommerkontoret:

J.nr. 1/92 Ansøgning fra Møgeltønder Menighedsråd om
tilladelse til at opføre en ny
Præstebolig på matr.nr. 145 Sønderby,
Møgeltønder i Tønder kommune.

§ 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 15. februar 1993 med bilag fra
Sønderjyllands amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-541-13-92.

Det fremgår af sagen, at præsteboligen ønskes opført indenfor et
omr3de, der er fredet i 1956. I forbindelse med fredningen blev
det bestemt, at Kirkeministeriet træffer afgørelse om nyplacering
af DTæstegårdens bygninger.

Den nye præstebolig bliver på 283 m2 inclusive konfirmationsstue
2samt udhus og carport på ialt 58 m .

Bygningen opføres i røde mursten, taget i vingeteglsten, og
træværket males hvidt.

Det er oplyst, at de kirkelige myndigheder er enige om bygningens
placering.

Nævnets afgørelse:

I overensstemmelse med amtets indstilling meddeler nævnet herved
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation til

~l: .. "d;, ,",,jN 'H \i U,7p, , ;'.;- ur:, l J .... lI/I'S1-:; rOillen ~
, , .",1 I Q ti O-O 00 ( -llil.
I II ...JI~ ~ rI ,
• I" SCJ
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opførelse
placering

af ny præstebolig i Møgeltønder, idet den angivne
som vist på en tegning af 29. oktober 1992 godkendes.

I medfør af lov om naturbeskyttelse, § 66, bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inde 3 år fra dato.

S.A~O~~ Ih,

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.



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

Modtaget I
Skov- og NaturStyrelSen

.... ,. "/1 L' ,nr" '..., , ~ J ~ ....
'" ,;I. , l\J~'

År 1995 den 4. juli foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret.

J.nr. 52/95 Ansøgning fra Møgeltønder Menighedsråd om

tilladelse til at etablere nye graverfa-

ciliteter ved Møgeltønder Kirke, matr.nr.

679 Sønderby, Møgeltønder, Tønder

kommune.

§ 50

Der fremlægges skrivelse af 28. juni 1995 med bilag fra Søn-
derjyllands amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-8-541-1-95.

Det fremgår af sagen, at der søges om tilladelse til at
opføre en ca. 80 m2 stor bygning indeholdende opholdsrum,
toilet og redskabsrum. Bygningen opføres som to bygninger med
en overdækket mellemgang imellem. Herover etableres
vaskeplads og materialeplads til kompost, sten og grus m.v.

Bygningen opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende
kapel og præstegård. Bygningen opføres delvis i røde sten og
delvis som pudset væg. Taget belægges med røde vingetegl. Et
kvisttag dog med bly. Bygningens ydre tilpasses præstegården.

Det ansøgte ønskes etableret på et areal, som er fredet ved
deklaration, tinglyst den 26. januar 1956. Efter fredningen
må arealerne ikke bebygges og ikke beplantes således, at
udsigten til kirken ødelægges. Der er i fredningen taget
forbehold om, at sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder træffer kirkeministeriet afgørelse om

.. nyplacering af præstegårdens bygninger .
.~()mmistenet
~)lw'1- I"~:.;N:-1turstyrelsen
J ni. ~i'\'J... \\ / ~ O O O l-( pC
Akt. nr. 5
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Ribe stift har godkendt byggeriet, men endnu ikke godkendt
den endelige udformning af materialepladsen.

Amtet har efter en besigtigelse meddelt, at det er landskabs-
kontorets opfattelse, at det er det bedste sted ved kirken at
etablere de ansøgte faciliteter, bl. a. fordi der er en del
store træer og anden høj beplantning på arealet, som gør, at
bygninger og plads "skjules". Der er desuden plantet en ny
bøgehæk langs skellet til præstegården og mod vest ud mod en
åben mark.

It Tønder kommune har den 26. juni 1995 givet byggetilladelse på
betingelse af, at evt. krav fra Fredningsnævnet og Ribe stift
overholdes.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål, meddeler
nævnet medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til
det ansøgte på betingelse af, at den eksisterende beplantning
så vidt muligt bibeholdes, og at materialepladsen godkendes
af Ribe stift.

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
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret,

Fredningsnævnet for
Nørregade 31, 6270
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