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REG. NR. 2031
Reg.nr.
505-12-1

•FREDEDE AREALER
Kommune: Bredebro Ejerlav: Visby Matr.nr.: 5,31,76,327 og

328

lokalitet: Visby kirkes omgivelser.
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-91-24-78
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Kort nr.: 1112 II SV

IBekendtgjOrt:
. deklaration:

FrednIngsnævnets bRillIIlI.~

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

~ Arealstørrelse:
'-Interessezone: III (det åbne land iøvrigt)

Formål: Sikre kirkens frie beliggenhed.

11.5.1953
14.4.19'54

Skala: 1:25.000
Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:....
5.8.1978

Ejerforhold: Privat og Menl.ghedsrådet
Påtaleret: Fredningsn :vnet ()g

Menighedsridet

Indhold:

Diverse:. Matr. 76,3 '7 og l2B: sålænge
arealerne ldminl?treres af
de kirkeli le myn~lgheder
træffer ki-keministeriet -
efter indh mtet l:rklæring
fra fredni 19snæv~et - afgø-
relse om n'placering af byg-
ninger på lrealet samt bygge-
planer for disse.

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes således, at udsigten til kirke l øde1.fgges mid-
lertidigt eller vedvarende. Der må ikke ops~ttes skure, udsalgssteder, boter, vogne til

.-.beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. Der må ikke opsættes tJiletter, hønse-
~huse, pelsdyrfarme, hundegårde eller lign., sprøjtehuse, benzinstandere, ransfJrmatorsta-

tioner eller master til ledninger.
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REG. NR . ..<<,.3/ ~

Visby bd.III bl.98,
art.nr.5 Visby ejer-
lav oe sogn. Anmelder: NATURFREDNI~GSNÆVNET FOR

TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/193'1,

For at sikre den frie beliggenhed af..V:is~y' ~OiJ1~-
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 fru JOhaDDe. !tag~tf. Visby,

som ejer åf ejendommen art. nr.5 Visby ejerlav,

mig herved vill~g til at lade et areal af denne ejendom frede,
Arealet betegnes således:

Parcel 834/36, 833/35 og 8;2/34 bl.la..
Der fredes den del at parcellerne, der ligger indenfor 30 møter

fra Id.rkeg~den ~Q" l 8.

Fredningen har følgende indhold:DI maa e~ller
Arealerne må ikke bebyggei~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,



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 forVisby

sogn hver for sig.

Visby, den 19' aptbr. 1952.
sil.1!l.Johanne ~ingleff.

Foranstaaende fredningsservitut tiltr~des.
l'

"y Natu rfreuni ngsnczvnoi
101

Tønr!rr ('Hlll

, den 4'maj 1953.
P. n. v.

sign. Enge lstott.
fm.

TlnglYG111IlhiSv!.·~ugnlnu at 11/5 1~53.. .-_ ....- ......,

l I

A1'fll~r:l~'tQJil~ .rlbtighea boltJ'æt~o~.

den 26/, 1~'3.
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REG. NR. JtJ.J/ ~

Visby bd.II bl.30,
art.nr.3l,149 og 173
Visby e~er~v san~92 Moll&rup ejerlav,
Visby sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservilut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. !~1!'~7øOP-
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 ~dr. Ohristian P•.Cosmus og

hW3tru Anna Christine, 'f. Christensen, V1sb1,

som ejer af ejendommen art. nr.3l Visby ejeJ;lay,,

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

11Paroel ~7 blad l Yi,sby.

Der fredes den del a:f' paroellen. der llsger lDdeJlfO%"4-0 meter
.fra Jdrke~arden parcel 6.

Fredningen har følgende indhold: De maa .3hel18r
Arealerne må ikke bebygge~~1 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 ~edskaber 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 Visby

sogn hver for sig,

Visby, den ~9's8pt. 1952.
sign. Chr. Oosmus. sign. Anna Oosmus.
Foranstaaende frcdningoservitut tiltrædes.

, den 4'maj.1953.
Naturtrednin gSllæVII\;;;<

for
Tøndpr Flrnt.

P. n. v.
sign. Engelatoft.

fmd.
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....._-_ .....
NaludrEJdnll1S",llwlll1d ;',iLH.l'I .. t.t:llP rlLt.i~ted lA:t...·<:~i·tuo.

for
10nder amt. (10 Ii. G"'." ;"~·~3.
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REG. NR . ..<a3/ ~

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af...'t~~.~p .....
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnat .forTønde~ amts-
rådskreds erklærer undertegnede Y.~~~......t~~~ , ..
Vi....,. kirke. y.p

som ejer af ejendommen art. nr.7'.JIl?. 328 Yi.", ~.~ ....

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:.. ' ..
~al'o.l S94 _"bl.l Yia. (ar1I.~'n - ~.""8P'~ ••7~.

. .. ". . ; " .. ' --. ..'-'...~.. ..

Panel. 81S/9. kon•• 1- -.~S.ltJ (an, 76) • "'.P~~1!I"kk.

Q'd".' to., kl."" .. ,. . . .... . ..... ....;..; ..

Pal'081 , Jrortbl,l- (~~32~)

Fredningen har frlg.en<\eindholq :.~e11.J"~ ~~
Arealerne må ikke bebygg~~l 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.

Saalenp de paapldencle arealer acmsln1.tl'.l".' at de kirke-
l..p myndigheder, tratter kirklllllntstar"et - dOI .tter lDdhentet

erk1artua fra fr.dnlng8Dwnet - afgørel •• om~plaoe%'lns at byS-

ntnpr pas unDte areal, 0l tUltp om bJ88.plaD~Jl. tor ~ta.e.
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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,. E1Wka81nlsterleta 8amtykke
forbehold •••

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Visby nan

hver for sig.

KeD1ghedsraadets toxmana att8stører. at 8amt118e Z8848~'med-
l~ler har wlderekrevat.

bUd JUela.ll. Peter Yrl1ø.

Alfreå Ohrleten.8u.
Hall. Sørenøen.

Chr,J'. :Petereen.

Bent BaIllDu.8sen
tIId.

I:
I Det tiltrædee, at nærværen~e fredning.tilbud tlnø1y ••• eom

eervitu.t.tlftende paa &rt.nr.76.327 og 328 Vi.b)' e3er1av.
Xlrkamlnl~terlet.G~n l6'marta 1954.

,1,'. K. V.
~. a.

8ign • .Aug. Boe.eD
t••

'lUtræde ••
Naturfredn in gSIld::VII'-L

for
Tønder amt.

, aen 9'aprll 1954.
P. n•••

algn. Bngel.tott.
til.

'l1D8lysnlØ1spåteen1na at 12/4 19J4.

NaturflecJnillgsnwvlld ---it;;;lnenø rlattched bekrattQ8.
for Gen 25/4 1954.

TrJndAr amt.

/



REG. NR. ø2~ 3/ 7J

,
,y J g 13 Y
l~oyt6 l. I G4


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



