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Fredningen vedrører: Rejsby Kirke

Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 16-03-1953, 22-07-1954

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR. -Zt9 22.. ~
b. • ,a.~."'bd.JJJ '1.9.

.~.81'.23 Re~."" :'!>,'

.~.I'ka"•••• p. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut. r I

\Stempel- og gebyrfri
lov nI;:. 140/1937.

I 'I'.! .._..
- .. . . I ..._.For at sikre den frie beliggenhed af....BeJab7' eoaneklrke

~ og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfre.d!lingsn~vnet (or T~nder.~mts-
r~~~kred~ ..~rk~ærer un~ertegned.e: ~~. I~ •. ~eon .~abIlu. G•.

l
.lIaØm Drstine Jlarf.e .. t. .1UerrlnSt at ReJatI7 ..

som ejer af ejendommen art. nr. 23 ~ ~Jab7 .Jarl .

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet bet~gQes ~åled~.: .

.'"

~'.~~.~".~.~,.~~.~. J..? .... t.!N~ ~ .. 1_.PId'-..tl -.tre

. ., jf.~.~~~~~.~.e1 ..I4:~.2~ .~.::~.." .:.. :'" : ~.. , ' .
.R-.. .e_ 90·».2.. DG' tren•.·.t· Ueal. "'attende clea "1 .t ~eu.r. _.. ~_. ~.. ..... . .... ~. . .... ~... ' ... . .-.......... ... -.' .. "'" .". .
.- 'li.. %' ''''';0,1' eD at.tlllld at 1•••• ter 1m '8Z'~e1 84 b1..2.

Fredningen har følgende indhold;
Arealerne må ikke bebygges·._b~·l's således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsæ~tes 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 .

."_enn1lkal ~e udY!". "bJsnlngen pa& parcel 89 tlla
.. "er »areell ent.·81 er g -8,.

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,.'

Påtaleberettiget efter denne, servitut er naturfredning s-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for ".f.".

.....
110 sn."'"" .;.

hver for sig.

.HeJebT. 'en 2ot"llt-ember 1'~2•.
• - •.• l ~t - • - I· ..... l ~.-alsn. le. Kan.en· PahuU8.

• 1'.l'1eUsae Jlal'1e ~alm•••
i'" ......-

Naturfredningsnævnet
for

Tønder amt.

l r.1.

• dan 16' .art. 19S3.. . '.

1'. Il. Y•.

. . Naturfred nin g':illWV Il~t

for
T0ndr'r Amt.

....-.
Ab .........• ,atlPM --..n- .
•• 1214 19'3.

i 'u \ !IOcr"
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...... 143~_.,ed . Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af.. ~ ........
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-
råds kreds erklærer undertegnede -..I. ~ ..........
som ejer af ejendommen art. nr.MI""'_ .......
mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:
....... U4 •• s. "' ..

Fredningen har følgende indhold: ......... &,.
el I !Ii

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
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.

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.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for ... ..,

hver for sig ...,.........~" ..
........... &u._ "' .

l'4alUdtedfllrlgsllævnet .. a'...... a'....
for -

Tønder "'mt. .... Y•

.....r''''''

.-....
1'~atulll,.,:.III ..i."I",.

IC)1

1'(11;(-1",,- Flnli.

lid .,..,,.. ......... .....,...

•• la14l~'3.



•
FREDNINGSNÆVNET>



'I
~1",
"I

""",,-"
~

For at

I

l'

I

.r,

I
I

rI
II

(

"I

: '

REG. NR. -20 2.2.. J

"~1b7b4.I bl.l.
.... ø.U? le~b7.~.1øOl .OID, Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

sikre den frie beliggenhed af..~~8~; ~
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 Be~~7 IOI~ .tmd~~ P"
~~r ... , ... ~ •• '"8.- .

som ejer a'f ejendommen art. nr.ll~"~

..........
, .mig herv~d villig til 'at lade et areal af denne ejendom frede.

Arealet betegnes således:

.:e~~1.....~..~ ~~~~ 2•.~~ .P~"~~,,._ ••
J~1 19 ~b1a4.~ ~ ~~~~.

".1M .~.~1;tn4 _~ JINe..'" aoZ'1ft _.1 at Itt.a.......
'81'0.184. . .' .

... ..

Fredningen har følgende indhold: .~U • ..,. Ae
Arealerne må ikke bebygge~~ beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
mf!.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.

J -~Jbon ... alet; ., ..... _.-att, b11.' b441""",

.... tia bonfa14er f:Ioe4ld.••• enl.t.• ' ••

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,. l." t1tk-.l~I'er.i'tl ....

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Be~b, .0811

:Ø"09St1
_t ~atS."lI1Ift tor '-nd'll1eJl7 hver for sig.

~ .
1'0 t n.-'UI. J!"_4~t~ .~ .. ~ ~ ~ .

*",n. 1le~b7. 4_ ,'DOY_b" 195'.
alø•• ton. J. 1.1'1"'., A•• 1.18... CarlHaD8eD.

,otll' !nelelnt ChJ'eø". He1Jl1Jtlboft,
Jtnll:' 8obm14t, bliS"'. Skl',..tnw.

:Dl, .tt....... b.. ,., .t -"11&- 1Il1418D11lft'at Jle~.b7 Ilezd8WI-
1""4 hø a4eI''' .. et 0.1."_._ fJ:e4D1zIgI.8Z"'t1 t••• ~I.'t41. "Døt'ebU 195'.

dgD. foneø J. JeJ'g' ••
tOJlllDl4.1400

2 G 1&0., '1
»n 'l1 .... , .. I8Z'ftØ'nae tJre4Jd.Dl14.1aI'dt.. td.D81p-

.. l.-rltutltlft ••• paa art.u.Ul' "~.b7.
': ••: • .1. J:~«!11D1B1Jer1.t. • •• 18 '.. ~ 1954.

, l. M.1'.
B. B.

-ll•. B .
6l.

, ... 21' ~1IU 1954.
811D. JbtIelatott •

tal.
Ting1ysningspåtegning af 24/7 1954.

Naturf red ningsnCkiVII~t

for
Tønder amt.

Afskriftena rigtighed bekræftes.
den 7/8 1954
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02022.11

Dispensationer i perioden: 06-03-1989
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REG. NR. D, ~~ IJ.J. /10

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds .

Den 6. marts 1989 kl. 10 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyl-
lands Amts Nordlige Fredningskreds møde ved Rejsby Kirke. Nævnet
var repræsenteret af formanden, civildommer Ib Lind Larsen, Ha-
derslev, det amtsrådsvalgte medlem, Nis Mikkelsen, Simmersted,
og det af Skærbæk Kommune valgte medlem, Chr. Rodenberg, Skær-
bæk.
Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen, Kolding.

Der foretoges:

F. 11/89

Dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34 (fredningen af Rejsby
kirkes omgivelser) til opførelse
af en mandskabs- og redskabsbygning
på matr. nr. 116 Rej sby ej erlav,
Rejsby.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 22. februar 1989 fra Sønderjyllands Amtskommune,
fredningsafdelingen,

-
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2. projekt udarbejdet af S. A. Aakjær og H. Lund, arkitekter
M.A.A., Rødding,

3. ansøgning af 2. marts 1988 i henhold til by- og landzoneloven,

4. kopi af skrivelse af 26. april 1988 fra kgl. bygningsinspek-
tør til Ribe Stiftsøvrighed,

5. kopi af skrivelse af 24. maj 1988 fra Nationalmuseet, 1.
afdeling, til Ribe Stiftsøvrighed,

6. kopi af skrivelse af 30. juni 1988 fra Ribe Stiftsøvrighed til
Rejsby menighedsråd m.fl.

7. kopi af skrivelse af 27. september 1988 fra Ribe Stiftsøvrig-
hed til Rejsby menighedsråd og provstiudvalget,

8. kopi af skrivelse 28. november 1988 fra Ribe Stiftsøvrighed
til Sønderjyllands Amtskommune, plan- og fredningsvæsenet,

9. kopi fra fredningsregisteret,

10. fotokopier af fredningsservitutter af 16. marts 1953 og 7.
november 1953,

11-17. tegninger og kort,

18. indkaldelse med indvarslingsliste og

19. skrivelse af 27. februar 1989 fra Ribe Stiftsøvrighed.

Mødt var formand for menighedsrådet, Jens Jensen, tidligere for-
mand, Mime Kulmbak, medlemmer af menighedsrådet Arne Oahl, Gerda
Mortensen, Anna Therkelsen og Minna Freudendahl og med dem arki-
tekt Hans Lund, Rødding, medlem af provstiudvalget, Laurids Roa-
ger, sognepræst Ellen de Place, kirkeværge Hans Skrydstrup, samt
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fhv. kirkeværge Søren Hansen.

For Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen, mødte tek-
nisk assistent Tove Larsen.

For Skærbæk Kommune mødte Ingeniør Magnus Andersen.

For kgl. bygningsinspektør mødte arkitekt Holger Garnak.

Der foretoges besigtigelse, og sagen forhandledes på Rejsby Kro.

Kirkens repræsentanter henviste til andragendet.

Holger Garnak anbefalede et reduceret byggeri placeret langs den
eksisterende trægrænse mod øst.

De øvrige mødte havde lejlighed til at udtale sig.

Der opnåedes enighed, hvorefter nævnet i overensstemmelse hermed
meddelte dispensation fra naturfredningslovens § 34 til opførelse
af en mandskabs- og redskabsbygning som ansøgt, dog således,

at bygningen, der opføres i en bredde af ca. 5,30 m og længde
12,23 m, placeres med nordgavlen i flugt med kirkens sakristi og
kapel, ikke nærmere kirken end 36,50 m fra kirkens østgavl,

og endvidere på betingelse af,

at et træskur i kirkegårdens nordvestlige hjørne fjernes, og

at der foretages oprydning.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.
Prednlngsnævnets' afgø'relse'kan påklages til ove~·
fredningsnævnet senest 4 uger fra den d c:: g , aie;y.r-e l-
sen er meddelt.En tilladelseellerdispensationmel
ikkeudnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage
Indgivet, må tilladelsen eller dispensationen ikke
udnyttes,med mindre den opr8thoides af overfred~
ningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremtden Ikke
er udnyttet Inden 5 ar fra denG meddelelse •

Lind Larsen

.,
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