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

Sogn.

Tingbog -ror
Bønkys bl.l2
art. 12 Høn -
!ty $ e jerlav tEgvad sogn • Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsråtlskretls

Stcmpcl- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede landmand Asmus Chr. Uielsen a-r Egvad

erklære~ herved som ejer af ejendommen art. nr. 12 af

r'
t
t
f·,\

l',
,-

~

Hønkys
tingbogen for Hønkys
af nævnte ejendom fredes

ejerlav, Egvad

:.aWz bl.l2
sogn, indført i

at nedennævnte areal

som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

kirke med kirkegård.,

Arealet beskrives således: kortblad 2 HØnkys
Den nord tor kirken liggende })areel 260/7611 en afstand af 20

meter fra parcellens skel til den langs parcellens sydside glende
ca. 10 m brede kommuneyej• Det -rredede areal er ubebygget •

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

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og te1egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, 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 lId~igten til eller fra kirken.



Læhegnet a~ gran langs parcellens vestlige og sydlige skel
ml dog bevares •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Bgvad sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

• l!:gvad , den 3. december 195 2

A. Chr. Nielsen

Indtørt 1 dal~oGen for retskreds nr. 92,
Aabenraa købJtad m. v., d@d lUe februar 19" • Db. 418 •
r.yst • t1nsboe Uønkys bl. 12 Qkt R. nr. l".

~iD&bo~a~ontor8t ~Qr
z'eta ..redø nr. ~2 #

Aubelwaa købstad m. v.
B. Jeuen

-0000000 __

Gonpartena rigtigued bekr.ttes •
fredningsnævnet

for ,den 2'. _j 19" •
Aabenraa amt s rådskreds

/ lI.U.V.

tLe--t/t- ~l/..J4t

-I
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Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. N r., Ejerla v,

Sogn.

Tingbog for
Hønkys b1.32
art. 32
Bønkys ejer- Anmelder:
lav, .J::gvadsogn.

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

h,

Fredningsdeklaration

• Undertegnede landmand Andreas Hansen, Egvad,

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 32 af

Bønkys ejerlav, Egvad sogn, indført i

tingbogen for BØlIkys XJdrd: bI. 32 , at nedennævnte areal

af lu::vnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre' den fri beliggenhed af

Egvad kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

•
En bræmme1 50 - halvtredsindstyve - meters bredde langs kirke -

gArdens vestl~ge ~ke1 ,af min vest for kirkegArden beliggende jord,

parcellerne 135/1, og 64/18 etc. kortblad 1 Hønkys • PA,arealet

ligger ejendommens landbrugsbygninger •

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

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, te1efon-
og te1egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opS,l:tte~skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboel~c 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 .

.'



P! arealet tn! opføres b~gninger~ der er nødvendige for ejen _
dommens drift som landbrugse .1endom,ligesom genopførelse og ombyg ..
ning af eksisterende bygninger oe tilbygninger til disse m! finde
sted, men tegninger og planer Bka~ dog forinden byggeriets p!be ..
gyndelse godkendes af fredningsnævnet for Aabenraa amtsr!dskreds
og menighedsrMet for Egvad. sogn •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Egvad sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.

\ .

Egvad , den 3. december 195 2

Andr. Hansen
I~df.rt 1 dagbogen tor retskreds nr. 92 _
A~benraa købstad m. v.~ den 10. febr"ar l~;j. Db. 420 •
Lyst. tingbog l1ønkys bl. '2 akt. H. nr. 180 •
T1ngbogekontoret tor
ratakrudu nr. 9~
Aahenraa køb3tad a. v.

B. Jensen

-00000000_

Genpartens rigtighed bokrwt,tea •
Fn:dningsnævnet .

for _åen 26. maj 1955 •
I\abenraa amt s radskreds



•
REG. NR. /~~.J <; ~
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Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

:tingboG for
Hønkys bl.77
art. nr.7?
Hønkys e.1er-
lav,Egvad
sogn •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempe1- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede landmand Johs. v. lualen , Egvad,

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 77 af
Hønkys ejerlav, Egvad sogn, indført i

tingbogen for Hønkys JIU. bI. 77 , at nedennævnte areal

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

Egvad kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

En bræmme1 ;0 - halvteedøindst,yve ··meters bredde langs kirke _

gArdens sydlige skel af min syd :t'or k1rkeglrden beliggende jord.
. .

parcellerne 143/24 oG 21 kortblad 1 Hønkys • Arealet er ube _
bygget •

I
·ei

I

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
skønhedsforstyrrcnde genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



Jeg forbeholder mig r~t tl1 at O1>sætteog bevare et

læhegn af gran langs arealets vestlige skel •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Egvad sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Egvad , den 3. december 1952
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Joha. v. Q.ualen

~ndtørt 1 dagbogen tor rotakredø nr. 92,
Aubenraa købstad m. v., d~n la. tebruar 19". Db. 419 •
Lyst. tlngboa a.z Hø.kys bl. 77 akt E'nr. 207.
~1ngbolskontoret tor
retskreds nr. 92 j B. Joneen
Aubenraa kabstad m. v.

---00000-

GonparteDs r1gt1auea bekrættes •
•• l. II j'" • ~ •• ...

,den 26. maj 196; •

~:,



REG. NR. /'~.j Go
GENPART

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

Sogn.

Tingbog for Hønkys blad 167
art. nr. 167 Hønkys ejerlav,
Egvad sogn •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede landmand Carl Geert.sen ar Hønkys

r
\

erklærer herved som ~jer af ejendommen art. nr. 167 af

Hønkys ejerlav, Rgvad sogn, indført i

tingbogen for Hønkys bd. bI. 167 ,at nedennævnte areal

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

Egvad kirke med kirkegård.

Arealet be~krives således:

Den nord for kirken liggende -parcel 2,9176 kort.blad 1. Hønkys

i en afstand ar 20 m ::. tyve meter - fra parcellens sydlige

skel tU kommunevejen • Det fredede areal er ubebygget •

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.



FrUgttræerne pli arealet må bCNares. ligF.:som læhegnet af' gran •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Egvad sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Egvad den 3. december 195 2

Karl Geertsen

ln~t.r' 1 da«boS40 tor ro'.k~.d. lir. 92,
A.abtlU"&!i købu'ttl,l til. v•• ,htla 20. J~ar 19". D1t. '0" •

l.,ylJt • t1n~bu, Ullnk,yu tol. 167 U~~. t. ur. ]~ •

~LngbQedkont~~~tto~
J'ø'tlir.t'1,i4u A{'. 92
Aal"aru"" wbGt.ad Ill. .,.

--.)000000-.

F rcdlllnqsnz~vnet
lor

"i1~lilm114 amt s rådskreds
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Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

aøUl'ebl. 182,
art. nr. 184
03 182,
BlJlk,. eJer-
lay, ~6Ya4
80gn •

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Anmelder:

Fredningsdeklaration

Undertegnede 118D1pedarA4 for lø"fa4 eop erkl... er
herve4 - dnder'torbeho14 at K1rkeminteter1et. ao4ken4elae-
pA ~GYa4 ktrkes vegne

x....... '- ... som ej~r af ejendommen art. nr. 184 06 182 af

Hønk7a ejerlav, .IsYaA" sogn, indført i

tingbogen for BtIDk18 Uk bI. 182 at nedennævnte areal

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

iIYa4 kirke med kirkegård.

Arealet beskri ves således:

Paroeller.ae. 27a178 og 213/78 under art. 184 og paroel ~e7/80
under art. le2. alle kortblad 2 tort41str1kt H~ 08 bøll&~
Ilende ~ydøst tor k1rkesaar4en. pl 81'.al." 11... r 'bollS for er--

~Yaren v~d kh'~'eD • Paroel1emø er at atønelee talt 1967 m,' •

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 te1egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboels~ 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.

X1rkemln1eterlet, l'kontor,
9. ..b. 19;; ; O. '24 •



Dar i'orbob.olduoJdoa de Klr1ut11glJ myud1gi1oder ret til
ben,ttolae at dot fredede areal etter kirkene behov, ø&leøse
arealet tilhører kirken og administreres at 4e navnte .,ndtS-
heder •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for .... nip.d.da

Påtaleberettiget er menighedsrådet for E8Ya4 sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.

igvad , den l'de Deoe:.:lJ.1954

Conrad UaneeJl Kristine ~rlj(liI.)n U.l. Chrlst;ensen
Peter Ausaar4 P. Jopuen PsteraeD Jakob Hanaea
w. 3to.\)hanøen

Det ~ttestere. herved, at ovenfor DaYUte Underø&rlvere
er samtlige Uedlemmer at Bgyad MenlGhedøråd •

Hellevacl Prutegaard. den 17/12 19;4 •
J!. 1,1. V •

w. Stphansen
, C '24

Dot tlltl'loIdee. ut I1ll;Irvfdrendefre4n1nsetl1bu4 t1ng _
lyses SDm eeI~1t~tst11tende p4 art. nr. 184 og 182 at Høn _
kyo ejerlav, ~Gvad 80sn·.

Kir,.omtDle tert.t,
Stom~el I ~1rKem1nlBt.r1et

den 17. tebauar 19"
. p • 111 • V •E. B.

AU.. RoesenF.

. .

l~
I'
I
t

--0000000----_
Indført i dagbogen for retskreds nr. 92,
Aabenraa købstad m. v., den 15. april 1955 , Db. 1226 •
Lyst • tingbog Høny~ bl. 182 akt. L nr. 415 •

Tihgbogskontoret for
retskreds nr. 92, Aabenraa købst~d m. v. B. Jensen

Genpartens rigtighed bekræftes •
I, '.dl.tl"lsmr_',nct ;tiden4. juni 1955 •

lor P • N • V •
1'".Ll..i"._~:,llIlslåJ~kreJs '\ ~.
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REG. NR. ~9~3 Go ~~! "
GENPART /;: ,. l.

V J.-J

. , J1enky,J b.i.....~
Bd. og BI. I .Tmg- 54 08 Narre

bogen,Art.Nr.,E)crlav, Hoetr"" blad
Sogn. 20 &1'11. nr.

62 og 2~'08
ari. ur. 18'
lleu)'s •J-I" -
la., Bpal 80811

Anmeldcr:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

45tempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede øopU'åd tor ~pa4 GOp arJcl... 1' herved

pi ES"ad aopøkoau.llea y.ane
i
I

,I
"I

.UeDJqø
tingbogen forBenk7ø

ejer af ejendommen art. nr'2, 18'
ejerlav'+-. ...Bpa4lør.r. flos_~

bl. ..'4 OB".""Ik / bIO

08 203 af
i
(,

••• iW."ci ... ·d som

sogn, indført i

, at nedennævnte areal

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

]j) B y a cl kirke med kirkegård,

Arealet beskri ves således:
l) RarkeriDpp1.ada •• _, tor kirkeak4_ paro.llft'D. 281/80

og 271/18 kortbla4 2 kort"iatrikt ~. at et.rr.l ••
henholc1uv1s 1800 .2 06 44 .2, bU .. cle 1IDcJv A8IWo14ari..
&l'f;. 62, lIlqbOS8D tor a.nqa blael 14 0& U't~ la, ~iI.

i1qboB- t_ SR;r:. Hoatnlp blad lO, O"
2) at 4... ,. •• t tol" klrkep&l'cJa Hl1SI_4. ,....1 142/14 kor1l-

~a. l kortelia"rik' itlCakJ'B ud,er art;~ 20' bDkIa •. Uaabos-
tor .u~ blu ,.... -.-. 1.... ,. ••11- 4118.ekel
i 81a 4".. ·• at ~ - ~Ytre4a1D4.t,.. - .e'el' r t tra
4.t ~te skel ~

Areal"" el" ubeb"Ø4tt ..

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 te!egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforslyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden inde~tående hæftelser, dog uden udgift for" _0lIlIIII1_ .

Påtaleberettiget er menighedsrådet for A " V a " sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

J:ig1'a4 sogn~u'lcl , den 7/12 191

.reter .\usaar4 Conra4aanea J4arlu Galle._ .u Scbll1dt
Dønie1_ Qeiir~_ SlIJroa~'o11.... , lzo.4erik .......
Att.ater bene4. at alUlUl. 8operl4 ... 41.. ema at 1CSft4
Jlommwae bar W'14ertep.' oveuUoa4e rre4.iap4eklU'.tloD •

]f. Aagaar4

'orane'tilenc1. tr.4D1Dp4eklU'atiOll pdlteDeJeabern' •

"abeDrea._rAd, 4. 2'. ~w:al 19" •

l

f
li eI,
l'

t
l'
I

l
~~

~\t(',I
1

I

I

e I

AtakrltteDarigtiGhed .o~t.s •
,aaA 17. &""I'dt 19" •

P.I'.V.

Indført i dagbogell tor retakl'e<ie nr. 92 ,
Aabenraa købstad m. v•• "en 2J •. &l.&~. 19', ., Dl.. , 2760 •
1.18t ., t1ns~8 Hønqa bl. ,t4 akt.Z Dr. 241 .-

BørN ilowtrl.lJ bl. 20 akt. P IU" •• '21 •
Tingbogskontoret tor rQt~krGd. nr. 92 • Aabenraa lEøbat.d
rat V. J.' B. JeMen

Ganpart8ns rlgt1&h.d bekræft •••
Fredningsnævnet ,den 10. 881)tomber 19',. .

for

Aabenraa amt s råd~kred~
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

,;'\Domhuset, Kongevej 41,6400 Sønderborg, tlf. 73 424121, fax. 74 42 41 23

REG,. NR. \ C\ 6~').CD 'f .

Den 13. april 1999 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde ved Egvad kirke, Rødekro kommune, med
formanden, dommer Claus Kejser, det amtsrådsvalgte medlem
Thomas Lauritzen, Christiansfeld, og det kommunalvalgte
medlem Volmer Kryger, Søst.

Der foretoges:
J.nr. 26/1999:
Ansøgning fra Andreas Schmidt Hansen om tilladelse til

ti opførelse af et typehus på matr.nr. 251 Hønkys, Egvad,
Rødekro konunune.

- § 50 -

For Sønderjyllands Amt mødte Keld R. Roed.

For Rødekro kommune mødte Ernst Jensen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jens
Furst Sørensen.

For Egvad menighedsråd mødte Christian Iversen.

For Haderslev Stift mødte Margrethe Wind sammen med kirke-
gårdskonsulent Preben Skaarup.

Ansøgeren var til stede.

Keld Roed bemærkede, at de eksisterende bygninger er på i alt
443 m2. Disse bygninger agtes nedrevet og i stedet ønskes op-
ført et nyt parcelhus på 130 m2 + garage. Huset agtes opført
i røde mursten med rødt tag (teglefterligning i beton) .

Margrethe Wind bemærkede, at Stiftet som udgangspunkt helst
ikke ser, at der meddeles tilladelse til opførelsen. I for-

[~,/r'



- 2 -

bindeIse med den igangværende
giveIsesfredninger er man meget
kirkerne.

registrering
opmærksom på

af kirkeom-
indsigten til

Preben Skaarup bemærkede, at der netop er
frilæggelse af Egvad kirke ved nedrivning
et nyopført parcelhus adskiller sig ret
brugsejendomme.

sket en yderligere
af bygning, og at

klart fra land-

Ansøger bemærkede, at det ansøgte vil komme til at syne
mindre, og at byggeriet nok bliver er par meter lavere end
det eksisterende.

Jens Furst Sørensen bemærkede, at Danmarks Naturfrednings-
forening som udgangspunkt er imod tilladelse til nybyggeri
indenfor kirkeomgivelsesfredninger. Lokalkomiteen kunne over-
veje at indstille til foreningen at acceptere byggeriet, så-
fremt indsigten til kirken fra Øbening Kirkevej tilgodeses i
videst mulig omfang ved, at byggeriet trækkes så langt mod
syd som muligt.

Christian Iversen bemærkede, at menighedsrådet kan godkende
det ansøgte.

De mødte havde lejlighed til at fremkomme med yderligere be-
mærkninger.

Efter drøftelse tilkendegav Nævnet
på at meddele dispensation til
såfremt de vestligste og sydligste
muligt mod henholdsvis vest og syd,
af haven tilsiger.

at ville være indstillet
opførelse af typehuset,

mure trækkes så langt som
som en rimelig udnyttelse

Det aftaltes, at ansøgeren - forinden egentlig dispensation
meddeles til Nævnet via Amtet fremsender rids, der viser
typehusets beliggenhed i forhold til de eksisterende byg-
ninger.

Claus Kejser
/kb



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74 42 41 23

REG. NR. \~GS- 01 .

Den 7. maj 1999 behandlede formanden, dommer Claus Kejser,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 26/1999:

Ansøgning fra Andreas Schmidt Hansen om tilladelse til
opførelse af et typehus på matr.nr. 251 Hønkys, Egvad,
Rødekro kommune.

- § 50 -

Det tidligere fremlagte, herunder skrivelse af 9. marts 1999
fra Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-8-529-35-
98, var til stede.

Der fremlagdes rids med angivelse af den påtænkte placering
af huset.

•
Det bemærkes, at Nævnet den 13. april 1999 har besigtiget
ejendommen, og at det under dette møde bl.a. blev oplyst, at
de eksisterende bygninger på i alt 443 m2 agtes nedrevet. I
stedet ønskes opført et nyt parcelhus på 13O m2 + garage.
Huset agtes opført i røde mursten med rødt tag.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af dekla-
ration om fredning af Egvad kirkes omgivelser. Fredningen har
til formål at sikre kirkens fri beliggenhed, og efter
deklarationen må arealet ikke bebygges, ligesom der i øvrigt
ikke må anbringes eller foretages noget, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Sønderjyllands Amt har indstillet, at der meddeles dispen-
sation.

Menighedsrådet har efter deklarationen påtaleret, og under



- 2 -

mødet den 13. april tilkendegav menighedsrådets repræsentant,
at rådet kunne godkende det ansøgte.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Under hensyn til karakteren af de bygninger, der agtes
nedrevet, samt til størrelsen af det parcelhus, der agtes
opført, og den placering der er tilkendegivet ved det nu
fremsendte rids dateret 16. april 1999, finder Frednings-
nævnet, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens
formål, hvorfor der meddeles dispensation til opførelse af
parcelhus i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

• I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kejser

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. 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 Søn-

derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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