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Akt: Skab Nr.
(L'd/yldps af DommnkQntM't)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Fortsættelse af Dokumenter.

A f s k r i f t . REG. NR . .Jo..2~C----------------

F r e d n 1 n S 8 1 e r T 1. t u t •

-------------------------~-------
stempel. ,og geb;v:rfrl

lov nr.140!l937.
For at sikre den frie beliggenhed at Spandet logns kirke

og tor at kirkens og kirkegaardens omgiveleer altid kan fremtræde
laa værdigt lom muligt og etter forhandlinger med de kirkelige
myndigheder og naturfredningsnævnet tor Tønder amtør&adøkreds er-
klarer undertegnede øaardeJer ieder Hansen 8ohmldt. Spandet, øom
e3er af eJendommen art.nr.l5' Spandet ejerlav, Spandet sogn, mig
herved villig til at lade et areal at denne e3endom frede.

~eB1et betegne. ,!aAledeø:
Parcel 339 kortbl.8 nord for kirken. Bn br~. paa 10 metere bredde
fra paroel j~ 321/60 til ;0 meter veet for veJen paroel 239/90.
Paroel 339/60 og 2'78/60 kortbl.8 vest for Jclr~en. Den del &1- par-

oellerne, der ligger indenfor en afstand af ;0 meter fra vejen par-
oel 286/87.
Paroel 29a16o en bræmme paa ~5 meters bredde regnet fra veJen paroel
290/60.
Hele paroel 273/60 kortbl.8.
Parcel 338/5, kortbl.8, paroel ;J. og parcel 33,/;0 kortbl.8. J'red-

ningen gælder i fuldt omfang en bræmme paa 'o meter tra vejen parcel
290/60, dog at torbud mod beplantning ikke I~de~ parcel 338/" og
~. Pas Paroel 338/,5'maa der lange klrkegaarden, fra dennes .7dØst-
lige til dens nordøstlige hJørne 1kke oprettes skure og bygges eller
opsættes skæmmende genstande m.v., som nedentor anført, dog at 8aar-
den paa Paroel 1;2/52 maa udvides ind over paroel 338/55.

Bred--
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Akt: Skab Nr.
(L'dtyldes af Dommerkontortt)x~~~~_~etngerai1i filiilord:~--~~-~~--

Arealerne maa ikke beblgg8ø. EJheller maa de beplante. saa-
ledes, at udsigten til kirken Ødelasses midlertidigt eller ved-
varende. Der maa ikke paa areelerne op ..tt ••• kure, udllf\lgssteder,
boder, vogne til beboelse eller opbevaring at redskaber eller lig-
nende. EJheller maa der Paa arealet opsættes tOiletter, hØnsehuse,
pelsdlrfarme, hundegaarde eller l i gnenci e , sprøJtehUee , kØ.u.:.
benzinstandere, transformatorstationer eller master til elektriske
ledninger.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Fredningen tiltrædes at Tønder amts fredningsDavn, og grund-

ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham ting-
lY8es paa den fornævnte eJendom 80m vedrØrende de foran angivne
paroeller og med oprykkende prioritet næst tidligere og samtidig
hermed tinglyste hæfteleer og byrder, hvorom henvisee til eJen-
dommene bl ad i t ingbo gen.

Paataleberettiget efter denne servitut er naturfredningsDav-
net for Tønder amteraadskreds og meniØhedsraadet for Spandet eogn

hver fo r sig.
Spandet, den 4 decb. 19;2.

sign. Peder Hansen Schmiat.
]~ransta~ende fredningsservitut tiltrædes.

Naturfror1n!11 gsnævn et
for

.... -,..... , , - ~......
LØgumklo ster, aen 5' m~Hts 1953.

sign. Engelstoft.
fmd.

Naturfre:..' ..: : :;:'II~_, ,,~~Afskri fte ns ri gt ie;hea be kl'æftes •
f·.::> r

T øn~~s'rrtmt.
den 12'fe,l'uar 1956.
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REG. NR . .l~~-tdh·6~A f s k r i f t •

Span4et bd. III bl.3.art.nr.88 Spandetejerlav og sogn. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af" ~~~, -iPe
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
rådskreds erklærer undertegnede monl~dolnuø tor ~~Dd.t DO~
~ -I6Dde' kln•• WSD.,

,lfisom ejer af ejendommen art. nr. 88 el a5Jj01J1Mt eJel'1aY. aloQOd .. t

~.,'"""""",

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

.~.1'01I1 161/" .~lA'"8. pucla.,kk. boll860DII.y•• t tOIf

..,~.llIlftea.

Fredningen har følgende indhold: ~boll~Jt maG ••. ~
Arealerne må ikke bebygges.~beplantes således, at ud-

slgten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
I

må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. 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.
'.

".1' '""l"'D pld.1r d. iDdål"IIDk.D1QPI',.... 1 ,·
.11d.'t ..I.•• l lP ......Dt., .,.. ,.pee•• d"'~l ••• _" .- . .

Fredningen tiltrædes 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 hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen, 14l., kl .... lal.'o ..lo'. oP••

..... .,. .. af ""'_ ... lo~~~ ••••

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for ~~Dd"

•• hver for sig .

»e, , ar l!IOIa..... ~.ad.,.lon».IMI 'l'Oel hDn. "DCI.re~~I'

MI'JeA.at l'", GI' UDCIG"ekI'''o' at _'llp 8ød_GI'

af "Dl"."""".
_.. a..... III'eOd.' ' •• 'iG•• ' _ØD. d_ la'CS•• _lIer 195'2 •

• tID. , ...øn J.ne.n. Jl.'.:r 8.1_11.Dd, Ae 'I'id ~-I'.
... lonaaDd. ."uliD. Bakke .. , a. J.DU4•• a.J."I' H. &altd'. Aa.. llacl.Z'•• a.

:ron ... 'a •••• fl'eClølapd.ld.I'&'10D '11 Ulld •••
NaturfrOG nin gsnæVI1Ul

ior •
Tønn~r amt.

1_

d.n 5"~" 195'3.
.lsa. • .. la'o'\

tIId.

D., '11 '1'1Id •• , ., DIIn'..... tJ'eclatnp'111M1d 'ble-
1"" IlO1l .... U.,.'..'t.nd. III an.u.88, 8J1lIld., '.1.Z'la., .,.114.'
'011', 8011 Yadl'øZ' •• e 1*1'0.1 160/60. kOI"l»l&d 8.

&11'1Ie1II1nl ••• I'l. , • daD 16'a»1'11 195'3.
J. M. V•
.. r.

allD. A".. lo•••••
tal.

': .. ".". " ..

NaturfrodningsnaNlwtAtøkrUleDII soig'lgb.ed bekr_fteø,
for den 12' februar 195'6.

Tøndor amt.

-.
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Stempe l : ' kr. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 

(i København kvarter) 

eller (i de sønderjydske lands

dele) bd. og bl. i tingbogen, 

art. nr., ejerlav, sogn. PC 339 af matr. nr. 
15 Spandet by, Spandet. 

Gade og hus nr.: 

sJ 

Akt: Skab nr. 
(udfyldes af dommerkontoret) 

Købers ] 

Kreditors I 
bopæl: ^ W & 

Anmelder: 

-li~/C. 

Fredningsnævnet 
for 

Ribe amts fredningskreds 

0 1 6 2 3 7 

- 3 DEC, 1979 

^ A^/C [^A^f 
D E K L A R A T I O N 

Efter at Overfredningsnævnet i medfør af skrivelse af 

15. juni 1979 har tilladt opførelse af en lade, en staldbyg

ning og en plansilo på parcel 339 af matr. nr. 15 Spandet,, 

Spandet sogn, pålægges herved følgende servitut, hvilket er 

et vilkår for tilladelsen, jfr. naturfredningslovens § 64. 

1. 

Laden må kun opføres nord for plansiloen og må ikke gi

ves en højde, der overstiger 6,5 m regnet fra naturligt ter

ræn. 

2. 

Den efter projektet 55 m lange staldbygning, der tilla

des opført syd for plansiloen med den af ejeren ønskede belig

genhed, må ikke gives en højde, der overstiger 4,5 m regnet 

fra naturligt terræn. Det tillades, at staldbygningen forlæn

ges mod øst, hvis despensation fra kravet i miljøbeskyttelses

lovgivningen om mindst 15 m skelafstand opnås. Det tillades 

endvidere, at staldbygningen forlænges 25 m mod vest, og at 

denne forlængelse udstrækkes til 3o m, hvis den nævnte dispen

sation fra miljøbeskyttelseslovgivningen ikke opnås. 

3. 

Der skal etableres og vedligeholdes en slørende beplant

ning omkring bygningerne. 

Jensen & Kjeldskov A/S, København 



Akt: Skab nr. 
(udfyldes af dommerkontoret) 

4. 

Arealerne, der er vist på vedlagte kort, undergives be

stemmelserne i deklarationen tinglyst den 7. marts 1953. 

5 . •• : - - : •" - • • • • ' -

Nærværende byggetilladelse bortfalder, såfremt den ik

ke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsen. 

6. 

Dispensationen overflødiggør ikke indhendning af tilla

delse til byggeri fra andre myndigheder i henhold til gælden

de lovgivning. 

Fredningsnævnet for Ribe Amts fredningskreds, Varde, den ^ 0 Mi 137! 

oul Buch. 

Nærværende deklaration begæres tinglyst på ejendommen 

pctr339raf matr. nr.15 Spandet by, Spandet, med prioritet 

forud for indehavere af andre rettigheder over ejendommen, 

jfr. naturfredningslovens § 64. 

Fredningsnævnet for Ribe Amts fredningskreds, Varde, den - * v̂ #. * ^ 

P. N. V. 

Poul Buch. 

Til Dommeren i 

676o Ribe. 

Jensen & Kjeldskov A/S, København 



Indført i dagbogen for retten 
i Ribe, d. «»««« 
Lyst tingbog 3 DEC. | § /9 

R i d t s cLcM-eJxqQ QJ--
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Akt: Skab nr. 
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Bestillings

formular 

Y-2fløj 

(udfyldes af dommerkontoret) 

Jensen & Kjcklskm A S 

Deklarationsfredet v. tinglysning 7-3-1953 

Omfattet af dispensationsvilkår nr. 4 
overfredningsnævnets skr. af 15-6-1979 
ofn. nr. 2402 K / 78 
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02022.04

Dispensationer i perioden: 04-10-1990



•FREDNINGSNÆVNET
POR

RIBE AMTS PREDNINGSKREDS

JA REG. NR. o· 'J. o ~Q,.O C(o
Skov. ogo,:aget I

turs fyre Isen
lo OKT. 1990

Esbjera, den
- 9 O~T. 1990

!
•• '0

IoIt.IAcIe ,.. • Pottboa 60

6701&bJ .... nl. 051366 17
/1'

,
....:
,':.

::::., PonnaDd.n

J.za:r. "1'0
Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele. at nævnet dags dato

har tilskrevet !U.be kau:aune, bygge- o~ byplabafd.lingen, Tangevej 4,

Hasaelhuaet, 6760 R1be alled.a.

I besvarelse af Deres andragende af 9/S - 1390

I angående tilladelse for

til opførelse af ~J.1bygn1n<.J ~11 koa~a1d, opf. Id wl1etank • ydy1c1elaa at
jllapa110
15 spand.et. 1Ut;e kommyr.le

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34

på matr. nr.

meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem-
. - og pi 911kU, at der .Ublu

sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger. .~~ J:UÅbe,P1an'tlliJ19 CI8k
de p1aa1aVqal.,,. llenDdø' dled_, .~ U'~ aøØ O; .,.. ~ f~ 0..
bebYG9eQeareal af.k .... , •• t a~ Cl 1D4k_ael aocl Skol ... j lakke. (
llytga Ida. Jo~.,lIlIci v_t 1 fuiID4e1a .... ~ .~ •• 1at.ua4a aUld'-
.Dl.. Ddytd ...

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende. indbringes for

Overfredningsnævnet, Slotsmarken IS, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

• Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgIvet, må nævnets godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

ifnwi~UllW1f:r'i~reæ.ie~~_5 , & _ -'4..
•NMf,l,., .~ '~a1ai laf .1MIar...u et nu. at ,....11 ~~
............ 11.-.1...". P. Do Y.

E.b.

Pe~Q
Skov- og Naturstyrelsen aekr.

~ 4. kontor
slotsmarken 13 Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
2970 HØrsholm. J.nr.SN /ll.-11Iq~tX='Jo1

Akt. nr. 3D ~I,
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