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REG. NR. \. 01265.000
DYBBØL

FREDNING OPHÆVET

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af 23/11 1987 (UDDRAG) (ofn - 2575/83) om

fredning og om ophævelse af fredning under dette REG.
NR. ( Området indgår i fredningen af 1987).

OPHÆVET:
- Kendelse af 5/2 1952 (ofn - 957/49) om fredning, off.

overtagelse,delvis status quo. Stadfæstelse med ændr. af
Kendelse af 28/11 1949 (nævn - 8/49) om fredning .

• 537 SØNDERBORG 1211 I NØ

MATRI KE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 5 / 2 1952)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Art. 238 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se også REG. NR.: 07770.000
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§ 16.

REG. NR.

00101.000
00101.000
00145.000
00101.000
00917.000
01280.000
01265.000
01859.000
00101.000
00101.000
00101.010

05769.000
00101.000

REG.NR.

UDDRAG AF

Overfredningsnævnets afgørelse

af 23. november 1987

om fredning af et område ved Dybbøl og Vem-
mingbund i Sønderborg og Broager Kommuner,
Sønderjyllands Amt (sag nr. 2575/83).

REG.NR. 0777 O 0
000

Ophævelse af ældre fredninger.

Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves:

l) Overfredningsnævnets kendelse af 28. juni 1923.
2) To deklarationer af 25. april 1924, tinglyst 2. maj 1924.
3) Overfredningsnævnets kendelse af 22. juli 1926.
4) Overfredningsnævnets kendelse af 7. november 1939 •
5) Deklaration af 19. februar 1944, tinglyst l. marts 1944.
6) Overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1950.
7) Overfredningsnævnets kendelse af 5. februar 1952.
8) Overfredningsnævnets kendelse af 9. december 1952.
9) Overfredningsnævnets tillægskendelse af 19. december 1953.

10) Overfredningsnævnets tillægskendelse af 25. august 1955.
11) Overfredningsnævnets kendelse af 7. november 1963 med tillægs-

kendelser af 31. december 1969 og 7. april 1970.
12) Fredningsnævnets kendelse af 17. maj 1974.
13) Overfredningsnævnets tillægskendelse af 5. februar 1975.
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REG. NR. ,aef&--

U D S K R I F T---------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPliOTOKOL.---------------------------------------

den 5. februar, ufsagde overfredningsnævnet på grundlag
skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 957/49 vedrørende fredning af et areal syd og vest for

,ttmindesm~rket for nordiske frivillige på Dybbøl Banke.
" I den af fredningsnævnet for Sønderborg aøt den 28. november 1949
e' afsagte kendelse hedder det; .

"Da nBvnet skønner, at frilæggelse af pladsen omkring mindesmærketttfor de nordiske frivillige og udsigten til Broagerland og Vemmingbund
og udsigten fra hovedvejen til skansearealet vil kunne indgå i en
større helhed for Dybbøl skansernes landskabelige karakter, og da det

'af hensyn til stedets ganske særlige betydning i national og historisk
.; i henseende, hvortil kommer, at der evtl. kan blive tale om at inddrage

arealet til parkeringsfo!mål,. skønnes at være af største interesse for
almenheden , at bankens s'Erpræg i det væsentlige bibeholdes., vil det
forpagter Mikael Jensen Mørup tilhørende areal art. nr. 238 af Dybb~l
ejerlav og sogn v~re at frede som nedenfor nærmere bestemt.

Det skal bemærkes, at forpagter Mørup først efter kendelsen har
_ønsket at nedlægge erstatningspåstand."
, Konklusionen er sålydende:

"Arealet art. nr. 238 af Dybbøl ejerlav tilhørende hotelforpagter
Mikael Jensen Mørup, Dybbøl, bør fredes, s~ledes at der ikke uden

~stntsministeriets s~mtykke kan ~ndres i arealets niveau) ligesom area-
let ej heller kan bebygges eller beplantes uden statsministeriets sam-

,tylcke.
I anledning af fredningen udredes følgende erstatning til ejeren

hotelforpagter Mikael Jensen Mørup:
Købesum for arealet
forbedring af grunden

År 1952,
af mundtlig og

.
I

"
2.500)00

500,00
kr.

kr. 3.000,00
(svarende til ca. 5 kr. pr. m2 af
629 m2)



;

• kr. 3.000,00
Heri fragår alm. jordværdi af ca.
40 øre " 250.00

kr. 2.750,00l,
Hertil kommer: erstatning i
anledning af byggeforsinkelse og
rentetab " 600,00

~~~~=====~~~=~;~~~~~~
Erstatningen udredes i medfør af fredningslovens § 17, stk. 2

af staten med 2/3 og af amtskommunen med 1/3.e Påtaleret har statsministeriet."

,'

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfred-
.. ningslovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af arealets ejer.e Overfredningsnævnet har den 6. juli 1950 besigtiget det pågældende

areal og forhandlet med ejenmog andre i sagen interesserede. Ejeren
har udtalt, at han, når han ikke må bygge på grunden, ikke har interesse
i at beholde den og erk1~ret sig villig til at afstå den.

Overfredningsnævnet, som m8 finde det rigtigst, at ejendommen
overtages af staten, har behandlet sngen i flere senere møder. Under en
forhandling med ejeren er der opnået enighed om, at grunden erhverves
af staten for et beløb af 4.200 kr. med renter 5% p.a. fra den l. januar
1951, til betaling sker, samt et beløb til erstatning for byggeforsin-
kelse af 600 kr. med renter 5% p.a. fra den 28. november 1949, til
betaling sker. Erhvervelsen sker uden omkostning for ejeren.

Denne ordning er tiltrådt af statsministeriet •
Fredningen vil herefter være at gennemføre ved overdragelse af

arealet til staten (statsministeriet).
Der pålægges ejendommen følgende fredningsservitut:
Arealet må ikke uden overfredningsnævnets samtykke bebygges eller

beplantes. Ej heller må der uden sådant samtykke på arealet anbringes
standere eller elektriske stærkstrømsledninger, telefon eller telegrat-
pæle eller andre indretninger.

Fredningen skal ikke v~re til hinder for. at are~let tages i brug
i forbindelse med en nyordning af de stedlige parkeringsforhold.

T h i b e s t e m ID e s ;
Den af fredningsnævnet for Sønderborg amt den 28. november 1949

afsagte kendelse vedrørende fredning af et areal syd og vest for mindes-
tt mærket for nordiske frivillige på Dybbøl Banke, tingbogen for Dybbøl

Bind VI, blad 225, art. nr. 238 af Dybbøl ejerlav og sogn, ændres i

•'

1



'Iltoverensstemmelse med det foranstående.
I erstatning udbetales der fhv. hotelforpagter Mikael Jensen Mørup,

D,y.bbølBanke, 4.200 kr. med renter 5% p.a. fra l. januar 1951, til be-
taling sker, samt et beløb af 600 kr. med renter 5% p.a. fra den 28. no-
vember 1949, til betaling sker.

Erstatningsudgiften udredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af Sønder-
borg amtsfond.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse som adkomst for staten
(statsministeriet) til den n~vnte ejendom.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

l .~•

~~

- \~ Grage
overfredningsn~vnets sekretær

•
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