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Til Statsministeriet København REG. NR. ~J;'~b nr. J.!" /;" -j"l
, (ruth/d .. ø, domm,,1conl.røIJ I

+ l afrids efter matrikulskortet. Fr.B/50.
Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

. .
Eje rlav : Ulkal1øl
bind III. blad 71,
art. nr. 78.
UlkebØl sogn.

ANMELDER :
ll:RF,.DHINGSNÆVNE!FOR SØNDERBORG

Dl:TSBADSKREDS~

"F r e d n 1 n g s t. i l b u d ::------------~--~--~--~------
Undertegnede kirketjener Asmus Torning. Ulkebøl. tilbyder herved

I
SOJJlBiot ejer af ejendommen indført i'tingbo gen for Ulkebø.-l!bind III.
blad 71. art. nr. 78, UlkebØl ejerlav og sogn. at lade nedennævnte
areal af art. nr. 78 frede.

Arealet beskrives således:
Den sydvest for UlkåbØl kirke liggende parcel nr. 142.
k./ortblad6. UlkelDØ!e

.Fredningen har følgende omfang
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes midlertidigt eller

vedvarende,lllØlii d~r heller ikke pl arealerne må ~raves gruxs
eller anbringes transfonnatorstationer. telefon- og telegrafmaster
o.l., derpl ej opsættes skure. udsalgssteder, isboder, vogne til
beboelse eller fo retages opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig ret til at genopføre den nuværende bygning
med udhus. parcel nr. 258/143, hvis den går til grUnde samt til at
foretage beplantning, der ikke hindrer udsigten.

Fo,fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er ~ndforstået med. at ovenstående fredningstilbud tingly-

ses pl min ovennævnte ejendom dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet

for Sønderborg amtsrådskreds og lTlkebØl menighedsråd hver for sig,

Jensen &' Kieldsll:ov, AIS, København.

Idet fredningsnævnet 1'0 r Sønderborg amtsrAdskred-e modtaget og
gpdkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet
skal tinglyses som servitut på ejendommen indført i tingbogen for
UlkebØl1bind III, blad 71, art.nr. 78, tTlkebøl ejerlav og sogn,
areal if1. tingbogen 595 m2•

~,pl vedlagte kort. af hVilke enDet fredede areal ses -iRåto8R&4i

en genpart bedes henlag~iikten.
SOMEJER tllkebØl, den 25/1U 1951i

Asmus Tomingi
FR11:DNINGSNÆVNE'XFOR SØNDERBORG AMTBRADSKREDS. den lO.marts 1952,

A.Blæhr.
fo rmand. / J. J .Bek. sekr •

fri 1'0 r stempel og gebyr til det
~':I~~::-off. i medf.af naturtredningsl.x
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IndfØrt i dagl?ogen for retskreds nr. 93 og 94... - '. . .
sønderborg købstad m.v.- og Als :Q.Eir~ed~r,: .,~,. :,.:i.-

• • ~ • '.J. r ..... • =

Sønderborg, den 2O.maj 1952- dagbog nr. ,17<iO.: i'

Lyst-Tingbog: ;UlkebØ1.bd.~I~,~1.7~, a~t.skab.J.II.l.
··afd.II.nr.1l.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

8ealllllng.·
rormularx

Ejerlav : Ulkebøl.
bind III, blad ·,8.
art. l1r. 65.
tJlkebØl sogn.

F r e d n i n g s t i l b u d :--------------~--~----_.~--
Undertegnede fru Cecilie Margrethe Jensen og ægtefælle sned-

kermester Hans Jensen, TTlkebø1, tilbyder her'1ed som eje: af ejen-

dommenindført i tingbogen for TJlkebøl bind III, blad'~58, art.nr •. \.

65, TTlkebØlejerlav og sogn, at lade nedennævnte areal af art.nr.

65 frede.
Arealet beåkriveå såledås:

Den·nordvest.for tJ~kebøl kirke beliggende parcel
nr. '125, kortblad 6, tJlkebøl •

Fredningen har følgende omfang :
Arealerne må ikke bebygges eller bepjlantes midiertidigt eller

vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne mA graves grus
eller anbringes transfor.matorstationer, telefon- og telegrafmast.r
o.l., derpå ej pppsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til
beboelse eller fo retages opbevaring af redskaber eller lignende

skØnhedsforstyrrende ienet.nde.
Jeg forbeholder mig ret til at genopføre den nuværende b}fgnini;

(parcel nr. 124) med 2 udhuse, såfremt de, måtte gå til grande.

For fredningen kræy,er jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min ovennævnte ejendom, dog uden udgift fo r mig,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet

for Sønderborg amtsrådskreds og Ulkebøl meniJghedsråd hver for eig.

Idet fredningsnævnet for Sønderborg amtsr,ldskreds mOdtager og

godkender foranstående fredningstilbud, beste~nes det, at tilbudet

skal tinglyses som servitut på ejendo.mmenindført i tingbogen for
"l,

Tllkel:øl bind III, blad 58, art.nr. 65 af TJlkebøl ejerlag og sogn.
areal ifl. tingbogen 1430 m2•

Det fredede areal ses indtegnet p! vedlagte kort , af hvilket en
genpart bedes henlagt til akten.

Servitutten er oprykkende i videst muligt omfang. Medhensyn til

foranstående servitutter, byrder eller pantehæftelser af enhver art
henvises til vedhæftede tingbogsattest •
SOMEJER : tJlkebøl, den 25/10 1951.

Hans Jensen. Cecilie Jensen.

FREDNINGSNÆVNEl'FORSØNDERBORGAI'TTSf\l.DSKR'EDS,den lO.marts 1952.
Jen.en & KJeldsknv, A/S, Købenb.vn.A•Blæhr. formand • /' J. J •13ak. sekr.
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Indf'ø:rt i dagbogen for retskreds nr. 93 og 94.

Sønderborg købstad m.v. og Al s herrederJ

S~ndCFbo.rg,.de~ 9.'april 1952- dagboi ~r~ :1344;: ~';.:
t q' ... r ....:= l

Lyst-Tingbog: U1kebøl bd.In, bI. 5l:S, akt~ske.b J ~l, 2.,

afd. II nr. !:S.
Kortafrids er forevi st.
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tingbog sfører / PhIl.ipseri.
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GENP ARTENS RIGTIGHED BEKRÆFTES":
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Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

EJerlav': UlkebØl:
bind V, blad ~~4.
art ,nr. 136 mtl.
tJlkebØl ~ogn•.

AmtELDER :
FREDNINGSNÆVNET FO R SØNDEaBO RG

AJ.iT SaADSKREDS.

Fredn1ngst11bud:___ ~ J _

Undertegnede landmand ~rsten 'Karåtensen og hustru Marie Sophie
Karqtensen,f.Schmidt, tilbyder herved som ejer af ejendommen indfØtt
i tingbo'gen for UlkebØl bind V, blad 124, art.nr. 136', af tUkebØl
ejerlav og sogn, at lade nedennævnte areal art.nr. 136 frede.

Arealet beskrives således:
Den syd tor UlkebØl kirke l1gsgende parcel
nr. 299/54, kortblad 6, tn'kebøl~

Fredningen 'har fø'lgende 'omfang :'
Arealerne må ikke bebygges eller beplante s midlertidigt eller

vedvarende, .ligesom der heller ikke på arealerne må. graves grus
eller anbringes transfonnatorstationer, telefon- og telegl'afinaster
O.l., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder. isboder, vogne til
beboelse eller foretages opbevaring af redskaber eller lignende

skønhedsforstyrrende genstande.
Jeg forbel:oldar mia ret til at genopfØre de nuværende 2 bygnin ..

ger, såt.remt de går til grunde og foretage mindre nødvendige udvi-
delser efter aftale med fredningsnævnet.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min ovennævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet f~

Sønderborg amtsrAdskreds og Ulkebøl menighedsråd hver for sig.

Idet fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådekrede modtager og
godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet
skal tinglyses som servitut på ejendommen indført i tingbogen for

U1lcebØl, bind V, blad 124, art.nr. 136, tJlkebøl ejerlav o~~, der
i forbindelse med ejendommen bind VI. blad 126, art.nr. l39Yudgør
et landbrug.

Det fredede areal Bes indtegnet på ved1agte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt til akten. 4(.

Servitutten begæres tinglyst Boml.prioritet jfr. fredn.l. §§ 1.l~1
SOMEJER • TJlkebØl • den 25/10 1951.

Karsten Karstensen. Marie Karstensen.

I!'REDNINGSNÆVN:Er!' FOR SØNDERBO RG AMTS MDSKR1l'.DS t
..::11_._ ... ,\ _ ... __ L_ ","r::!'"

lAt:u oLV. ".&ca. ... "D oL''.;'.

~ Tt<...fri for stempel og gebyr til det off. i med!.
af fredningsl.nr.14U af 7/5 1937 § 33.

Jenaen &: K)eldsl!:ov, A/S, Københlvn.

8oo1llllngo·
fonnuJu
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Indført i dagboget;l for retskreds nr. ,93. og 9;'.
,

sønderborg købstad .m.v. og Als herrecier:. ' . . . . .....
sønderborg, den 9. april 1952- dagbog nr.134S~: :".

Lyst-Tingbog: Ulkebø.l bd.V~blad 124, ·akt.s~~b J.ll.l
afd. lI.nr. 2.

Kortafrids forevist.

BØWfldt tingbogsf~rer /' tD.Philipsen.

GENP ARTENS RiGTIG HED EEKBÆFT ES

r 'rrTeclnin~I::>Ui:l;:V;1\et l' , •

fer ; ,:;J!i /)22. novbr. 1952.
b..."""l.o,u "~,,,,d,L <:'d~æhr . ~~\._

formand. '/ J.J .~ek. sekr.'
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fil Stat!J!1.p1eterie" ltøbeDha:m REG. NR. ~.t;:"'''''''n1ol~''b7t1J - 'J~!
+ l afrida efter aatriku18kortet. .r.I/50.

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsætte~se af doku~enter.

Beslllllng.·
formular

- " "; • ...f)·
Ejerlav: Ulke bill.
bind.. I II, blad 66.
art. nr. 73.
Uikebøl sogn.

F r e d n i n g s t i 1 b u d' :J. ~ :

ANl,fELDER:
FREDNINGSNÆVlITEl 'FQ'R søNDERBORG""",

AMTSl\tDSKREDS.
'> r r~ .'

~ •• .!.. '.. l;

. i ,) _

x

Undertegned kusk Christian Andresen og hustru Marie Sophie
.reder1ke, f.Josephsen, tilbyder'~rved som ejer af ejend9mmen
indfø rt i tingbogen fo r Ulke røl' b ind III. blad 66, art. nr. 73.

UlkebØl ejerlav og sogn, at lade nedennævnte· areal af artp,r.
73 frede •.

Areale~ beskrives således:

Den.vest f~r Ul~eb~l ~ir~ beliggende, parce1
nr. 136, kortblad 6, TJlkebøl,

Fredningen har ,følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges elier betlantes uv..d~ertidigt

elle r vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves
grus eller anbringes t ransf'o rmatortltationer,, telefon- og telegraf ...
master o.l., de rpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
til beboelse eller foretages opbevaring af redskabEf'1'l.eller lignen-

l de skønhedsforstyrrende genstande.. .
Jeg f'orbeho1der mig ret til at genopføre den nuværende byg-

ning med udhus, så~remt den glr til grunde samt hønsehus, der
flyttes oa. 1 mtr. fra kirkegården".

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående tredningstilbud ting-

lyses på min ovennævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet

for Sønderborg amtsrådskreds og Ulkebø1 menighedsråd hver fo r s1g.

Idet fredningsnævnet for Sønderborg amtsrå,dskreds modtager og
godkender foranstående fredningotilbud. bestemmes det, at tilbudet
skal tinglyses som servitut på ejendommenindført i tingbogen for
Ulkebøl bind III, blad 66, art.nr, 73. TJlkebØl ejerlav og sogn.

areal ifl. tingbogen 1041 m2•

Det fredede areal SeB 1R8tegfte~ på vedlagto kort, af hvilket
en gentart bedes henlagt til akten,

SOMBJER : UlkobØl, den 25/lu 1951.

Christian Andresen. Marie Andre sen a

A. Blæhr.
formand. / J. J .Bek. sekr.

fri for stempel og gebyr til det off.
i medf. at naturfredningsloven.
Jensen &: KleJdstov, AIS, København.
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Begæres tinglyst med l. prioritet, idet bemæI'kes,. at
: ' I' I • ,- , "

panthaverne ~reditf~~e~ngen af mindre~ejen~~~'p~ landet

i Iylland, HandelsbSnken i sønderborg og statsltas'iI'en' har
I ,'"

været indvarsl~t til fredningsmødet uden at give møde.

NATUlli~Rh:DNINGSNÆVNET Fun søNDERBOllG" AMTS ADSKRl!:DS,

den 24.3.1952.
,

A.Blæhr. fonnand.
. , t .. •

/ J.J.Bek. sekr.

IndfØ rt i dagbog en for retskreds nr. 93 og 94,
l - ,

Sønderborg købstad m.v. og Als herreder ••

Sønderborg, den 9.aprtl 195~ - dagbog nv.1351.,
Lyst-Tingbog: UlkebØl bd.III,bl.66, ~t.skab J.l!.l,

afd. 11 nr. 3. l ' • ' ;- •

Kørtafrids forevist.I,
• I

I I
I I: I
~ I
r I
I I

I

Bøwadt. tingbogsfører / D.Phil1psen.
cfr.lfi . ..' J --

( '1.

GENPAliTENS RIGTlGHED BEKHÆFTES ': , - I • )

, . l~,tnrf~ed~:gSllæVJl.el ' , "~' ~ ,',. .
. ..' 'n 2 novbr •. l 2 -

~..Jllderborg arnlsradSkreds{Ø'~. . ,,9:. \ , -
A.Blæhr•. - . .' , "

, f mand. ' / .J .Bek. sekr.. ".'...
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EJerlav: Ulke:bøl.
bind ..IV," blad' 92,
art.nr.lo8', TTlkebøl.

ANMELDER: .
FR~NIN06N~ FOR 'søNDERBORG

AM'.r S,R}.p8KRWS.
: ...... j ! 'o"~

F r e d n 1 n g a t .a. , '" A •
ti. .... III .... •

: ')' .'

----------------------------Undertegnede murer Hans Peter Matthieeen, Ulkeb'øl, tilbyder
heIYVed som ejer 'af e'jddJl1ll8,nindfø-rt i tingbogen .for UlkebØl bind
IV. 'blad 9a. 'art.nr. 108, TJlkebØl ejerlav og B\?gn, at lade. neden-
nævnte areal af art.nr.lu8 frede:

Arealet beskrives s~ledea:
Den' syd fo r TTlkebøl kirkegård beliggende -parcel nr. 232/104.

1(:0 ttblad 6. nlke hØl. ' ,'o,:
Fredningen har følBe~de 'omfang;
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes midle~idigt eller..

vedvarende. ligesom der heller ikke p~ arealerne må graves gruas
eller anbringes tra~sfor.matorstationer, telefon- eller telegraf-
master o.l •• derp~ ej opsættes skure, udaalgsstede~, isboder, vog-
ne til beboel,se el1~ r fo retages opbevaring af redElkaber eller, .
lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg fo,rbeholder milg ret til at genopføre den nævnte bygning
( parcel nr. 23i/139 ) s~fremt denne måtte gA. til grunde. samt ret

til at opføre et udhus. hvis det nuværende udhus" der,muli~t st~r
10 4tr. inde p~ ki~kena grund W~es fjernet.

Fo r fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforst~et med, at ovenst~ende fredningatilbud ting-

lyses p~ min ovennævnte ejendom. dog uden udgift for mig.
P~taleberettiget i henhold til fQranstlende er fredningsnævk.1

fo r sønderborg amtsIfldakreda o g TJlkebøl menighedsIfld hve r 1'0 r aig.
-----------------

Idet fredningsnævnet for Sønderborg amtstldakreds modtager
og godkender foranat~ende fredningstilbud. bestemmes det. at til-
budet skal tinglyses Bom servitut p~ ejendommen indført i tingbo_
gen fO~ UlkebØl bind IV, blad 92. art.nr.lo8, Ulkebøl ejerlav og
sogn, areal ifl. tingbogen 583 ~2.

Det fredede areal ses indt~Bnet p~ vedlagt kort, tf 11Vilke
en genpart bedes henlagt til akten.
SOM EJEd: UlkebØl. den 25. okt. 1951.

Hane P. Uatthiesen.
F RElDNINGSN.k.VNErFa li S0NDERBO HG AM'J:S BADSKREDS ~•

den 10. marts 1952.

A.BlEehr.
formand. I J. J .Bek. sekr.

Jensen II Kleldlll:ov, AJS, København.
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, Begæres tinglyst med l.priori tet, idet bemærkes,

: I;, ,. '. ,
at kreditforenipgen af mind~e ej endonunetra ~~det' i"

~ '" t '
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o' Justitsministeriets genpartpapir. Til fqrtsB?ttelse ~f_Øok~_l!lenter. ~ J :
Tingbogen f9r lJlke1:Øl ANMF,LD"lIlD:, I ~ .~)'2. I'

bind III, blad 52. art.nr. 56' FREDNINoSN~NET-FORSØNDERBORG
Ulkebøl'ejerlav og sogn. . AMTS&lDSKREPS.

F r e d n i n g a t i l b u d:--------------------~-------. ~ .. .
"Undertegnede malermeste~ Chresten Hansen. TJlkebØl. ti1-byder herved

I
Bom'ejer af ejendoIr ..r.en indført i tingbogen for Ulkeb~{r. bind, III. bld<
52. art.nr. 56. TTlkebøl ejerlav og sogn. at lade nedennævnte areal
af art. nr. 56 f re de • - , .

Arealet beskrives således:

Parcel nr. 397/1<;8', kortb:lad 6. kortdistrikt Ulkebøl. beliggende
no~" fo 1: Ulkebøl kirke.

Fred.nip.gen har føl'gende 'omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes midlertidigt eller veå-
varende. ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transfo mato rstat ioner. telefon- og telegrafmaster o. la.
derpå ej opsættes skure. udsalgssteder. isboder. vogne til beboelse
eller foretages opbevaring e,f redskaber eller lignende skønhedl3for ..
I3tyrrende genstande.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med. at ovenstående fredningstilbud tinglyses
på min .vennævnte ejendom. dog uden udgift for mig,

Påtaleberettiget i henhold til fo ranståendeo er fredningsnævnet for
Sønderborg amtsrå,dskreds og Tllkebøl menighedsråd hver for sig,

Idet fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds modtager og god..

kender foranstående fredningstilbud. bestemmes det. at tilbudet skal
tinglyses SOnt servitut på ejendOllllllsn indført i tingbogen for TTlkebøl
bind III. blad 152, art .nr. 56. TJlkebØl ejerlav og sogn. areal Hl,
tingbogen 318 lp2.

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort. af hvilken en gel
part bedes henlagt ~i~ akten.

Servituttet er oprykkende i vide et muligt omfang.

Med hensyn t11 foranstående servitutter, byrder eller pantehæftelsE

af enhver art henvises til vedhæftede tingbogsattest. dl.

SUM EJER: UlkebØl. den 8. jan. 1952.

C10111e Hansen,

FREDNIHGSNÆVNEtFa R SØNDERBORG AMTS'RADSKREDS~\. "

10 ~"'t"'"1952. . .

/A.Blæhr. J. J .Ba 1<:.

Ileotllling.-
formular

Jensen &- Kleldskov, AIS, København.
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Ejerlav: Ulkcbøl,
bind IV, blad 78,
artonro92:
sogno:Ulkebølo

1!\llliD.l~ Il~ G-~:ilUl!oVl\fE'l' J!'0R SlJ HDEllliOfiG
AMTSRÅD5KREDS o Fro 8/195 o.

=::::==:.::====:..=..:..:.::==

REG. NR. /7Y'~
F r e d n i n g s t i 1 b u d :==============~==;====~

I
\

Undertegnede U1kebø1 sogns menighedsråd på U1kebø1 pastorats vegne
tilbyder herved som ejer af ejendo~llen indført i tingbogen for U1kebø1
bind IV, blad 78, artonro 92, Ulkeoøl ejerlav og sogn, at lade neden-
nævnte areal af art.nr. 92 frede:

Arealet beskrives således :

I
~arcel nr. 208/110 og 207/109, af

kortblad 6, kortdistrikt U1kebøl.
Fredningen har følgende omfang:

•Arealerne må ikke bebygges eller beplantes midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke yå arealerne må graves grus eller an-
bringes xransformatorstationer, te1efon- ~g telegrafmaster 0.10, derpå
ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
foretages opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstandeo

For såvidt angår parcel nro 207/109 finder forbudet mod bebyggeLse
først anvendelse, såfrem~ den nuværende bygning fjernes.

Så længe pågældende arealer administreres af de kirkelige myndig-
heder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erKlæring fra I
fredningsnævnet afgørelse om nyp1acering af bygninger på nævnte arealer;
og tillige om selve byggeplanen for disse samt angående beplantning :
af arealt med h~nsyn til fremtidig inddragning under kirkegården. !

For fredningen kræves ingen erstatning. :
Menighedsrådet er indforstået med, at ovenstående fredningst11bud ,

tinglyses på ovennævnte ejendom, dog uden udgift for ejeren.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for

Sønderborg amtsrådskreds og Ulkebøl menighedsråd hver for~ sig.

I
I
j

I
l
I
\

!
~

========::::.-====

I

Idet freningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds modtager og god-
kender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal
tinglyses som servitut på ejendommen indført i tingbogen for Ulkeoøl
b V

3.' /.ind I , blad 78, artonro 92, Ulkeoø1 sogn og ejerlavo
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en

genpart bedes henlagt til akten.
Servitutten er opryldcende_i videst muligt·ømfang.
Med hensyn til foranstående 'servitutter, byrder eller pantehæfte1:'

ser af enhver art henvises til vedhæftede tingbogsattesto
SUM EJER: U1keoøl, den 20.2.195~o

Martin Hansen = Anna Tidemand-Jensen = Andr. Petersen = P~'Iversen =
J. Matthiesen = Hans Kock = Knud Christensen = P'.HoMaibøll =

Magdalene Matthies = Chr. Hansen.
At foranstående dokument er underskrevet af samtlige medighedøråds-

melemmer for U1kebøl sogn bekræftes:
U1keuø1, den 20ofebr.1952 = Martin Hansen. Formand for menig-

l.. ......:3 __ A...:I ........
.l.J,V \A, Q.a. g,u..~ u Cl

\,

.~

\

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses Bom
servitutstiftende på art.nr. 92. U1keoøl ejerlav og sogn.

KIRKEMINISTERIET, den 26oapri1 1952 - P.M.V.-E.B.J. Ben$tssen.

---=mi. ..~



= II =
NATURFREDNllIJGSNEVHET FOB. S0.NDERBORG AMTSHltDSKREDS,

den 5. maj 19520
AoBlæhroformando I J.J.Bek. sekr.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 93 og 940
Sønderborg købstad m.v. og Als herreder.
Sønderborg, den 23. m~ 1952dagbog nr. 183~o

Lyst _ Tingbog Ulkebøl bd.IV.,blo78, akt.skao J.lllolo
afd. nro II, nr. 6.

Bøwadt.
Tingbogsfører

AFSKKIFTENS RIGTIGHED BEK:Rll'TES

J

Til Statsministeriet, København
+ l afrids efter matrikulskortet.

I

\

I
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Kortdistrik1: U Z~ebør . Sønderborg, den 20, 6. 19$0
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J.nr.: FN SJS 56/2017: Ansøgning fra Sønderborg Kommune på vegne Jens Andersen om dis-
pensation til opførelse af en carport på ejendommen Kaplenivej 12, Ulkebøl, 6400 Sønderborg. 
 
Fredningsnævnet har den 26. september 2017 modtaget ansøgning fra Sønderborg Kommune på 
vegne Jens Andersen om dispensation til opførelse af en carport på ejendommen Kaplenivej 12, Ul-
kebøl, 6400 Sønderborg. 
 
Jens Andersen ønsker at nedrive den eksisterende garage til Kaplenivej 12, og erstatte den med en 
ny carport som, grundet den ønskede adgangsvej til den nye grund mod nord samt behovet for ven-
deareal, placeres lidt længere mod nordvest.  
  
Ejendommen er omfattet af en såkaldt Exnerfredning af 10. marts 1952 og senere, jf. det med blåt 
skraverede på kortet nedenfor. Den blå prik viser den relevante ejendom. Carporten ønskes opført 
en anelse nordlig for den blå plet. 
 

 
 
Det fremgår af fredningen, der har til formål at sikre indsigten til og udsigten fra kirken blandt an-
det, at arealerne ikke må bebygges.  
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Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis det ansøgte skal gennemføres.  
 
Fredningsnævnet har den 11. april 2016 foretaget besigtigelse. Sagen er genfremsendt til Frednings-
nævnet med et konkretiseret projekt.  
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Jens Andersen dispensation til det ansøgte i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Af fredningen fremgår blandt andet:  
 

”Arealet beskrives således:  
Den vest for Ulkebøl Kirke beliggende, parcel nr. 136, kortblad 6, Ulkebøl,  

 
Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes midlertidigt  
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes 
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o.l., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, 
isboder, vogne til beboelse eller foretages opbevaring af redskaber eller lignende 
skønhedsforstyrrende genstande. ” 

 
Det fremgår af ansøgningen af 26. september 2017 fra Sønderborg Kommune  
 ”… 

  

 
  …” 
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Nationalmuseet har i mail af 7. juli 2017 blandt andet skrevet: 
 

”Nationalmuseet vil overlade det til kirkegårdskonsulenten og Den kgl. Bygningsinspektør  
at udtale sig nærmere vedr. ændringerne i udstykningsplanerne og en eventuel indvirkning i  
forhold til kirken. Museet har i tidligere udtalelse givet udtryk for, at det af hensyn til det 
bevaringsværdige murede dige er vigtigt, at der etableres/bibeholdes en græsrabat udenfor 
diget. Af menighedsrådets mail fra 5. april 2017 fremgår det, at man har en aftale om, at 
lodsejerne får brugsret og vedligeholdelsespligt til græsarealet uden dog at kunne vinde hævd 
på arealet. 
  
Med ovenstående bemærkninger kan den ændrede udstykningsplan anbefales til videre behandling 
hos Fredningsnævnet.” 

 
Den Kongelige Bygningsinspektør har i mail af 23. juni 2017 blandt andet skrevet: 
 

”Da vi ikke var repræsenterede ved det seneste møde på stedet, står det ikke klart for os, om den 
carport, som er vedlagt nærværende sag, er den samme, som blev drøftet på mødet den 9. februar d.å.  
 
Man kunne ønske sig, at det ikke ville være nødvendigt med en egentlig carport, men at man kunne nøjes 
med et lille skur til haveredskaber. Under alle omstændigheder bør det males i en neutral farve.” 

 
Den konstituerede Kirkegårdskonsulent har i mail af blandt andet skrevet: 
 

”Carporten foreslås placeret parallelt med huset og er placeret længere mod vest, væk fra kirkediget, end 

den eksisterende. Carporten som fremgår af materialet er meget enkel og med fladt tag. Anbefalingen 
herfra vil fortsat være at den males sort.” 

 
Haderslev Stift har i mail af 5. september 2017 tilsluttet sig den Kongelige Bygningsinspektørs og 
den konstituerede kirkegårdskonsulents udtalelser. 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 5. oktober 2017 til Sønderborg Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og 
Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks 
Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Sønderborg, Sønderborg Provsti og Haderslev Stift 
anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 19. oktober 2017. 
 
Sønderborg Kommune har i mail af 14. november 2017 blandt andet skrevet: 

 
”Sønderborg Kommune har ingen indvendinger mod etablering af carporten da den valgte udformning er 

afdæmpet i såvel dimensioner som materialevalg. Endvidere males carporten sort, så den underordner sig 
ejendommens bevaringsværdige stuehus, modsat den eksisterende garage fra 1979 som fremstår noget 
dominerende og utilpasset i sit udtryk.” 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.  
 
Fredningen har til formål at sikre indsigten til og udsigten fra Ulkebøl Kirke. 
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Fredningsnævnet finder, at opsætningen af en carport ikke vil være i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor Jens Andersen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
dispensation til opsætning af en carport på vilkår: 
 
at carporten opføres som anført på den til ansøgningen vedhæftede situationsplan, 
 
at carporten maksimalt udføres i målene 8,36 m (l), 4,2 m (b) og 2,29 m (h) i trykimprægneret træ 
med pvc plasttrapeztag, og 
  
at carporten males sort. 
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet over 
afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgø-
relsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklagenævnets 
Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de tilfælde, 
hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
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Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et 
gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr 
reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret 
er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af Planklagenæv-
net fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebeta-
les, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af 
sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  

 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 12. december 2017 
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Denne afgørelse er sendt til: 
 
Jens Andersen, jens@jensandersen.dk 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk 
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