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n~16arov ~~.!\!bl.1Go.
O' t .t'l'e.' -.L~.1tY? <41 l'l\i
f:,.,4ao::uv ej'.1:...·l.~ oe OQ(~. Anmelder:

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fre,dningsservitut.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af ..~1I~
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 L:::L'\X)~O~ t4lOJ i.troUi'~J.QlAiOU.

1l:il2l1~t

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:
I.L-,\;uj!. ~~.W ~J.~ an L..~J:jQ ~. " t»tu nø-t .. 111."1. I

IDoPOOUOUfJ QC4~':wo el.:x11.~ol1W4G OG~1 aJS/4!j 1il.l uUo
e,s; at't.ll, ~ol r:1W'OObl._i, ClI1h1lJ3. ~l 2W5U bl.l, Mt.
119.

Fredningen har følgende indhold :,t:3~~» ~ GO
':"ll~Arealerne må ikke bebygges·~r 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, sprøj tehuse, benzinstandere ,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.

_1\



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 tingboge~,

• Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsråds kreds og menighedsrådet for DuI40UQP

hver for sig .

•
NqtUlflodnil1csll~ ,.; <-,Vllet

JOI

1t"n~r" 'i'I", 'I

Afskr1ttens rigtighed bekræftes.
den 26/, 19'3.
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REG. NR . .tcJ/ E

ByldØNp bf.X bl.42.
art .m.'."/CJ ~yldu.l"Up
O~.J.t·:k1v Oh oogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af lIX D~1døup sosøe·
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som ~uligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede bQg~~ l~te~ Jlu~WODiUt~rceD.
~ ~ laU.l.'lJ.li •

som ejer af ejendommen art. nr. 70 :iJ::Jltlc~}.p oJorIuv,

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

Rtl'Cl}! lJ::lr~7bl.2 11nVOi.7'l....lJotykkØ •

Fredningen har følgende indhold:

~~nac.x~a·.:wJ.J..e~n1tBx.øjis'«l:caxUM,uJb
J'.r1l'~:KX"aU~*,~lJiSOClå~tJ:"I"ii'hd*,.jyzM,.."e'Xv'i.~. 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.

,e De poa ij%'UDdotykket nu optoJ.1ie o1tUre ør 1nter1m1øt1økø

OS sknl 11:ke orotat tea. men garagen t'crbl1ve~ J1sgeø4e.

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 tingboge~,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet forD:l1derup

0001 hver for sig.

ll'oZ't::lD:ltnc.ondo t'rOtlniuCnooJ'."'lJ1t'et t l1t1."t.!.X3,)Q •

t den 4' rra3 195'.
NaturfrednlngsnævlIl;;{ 1'. D. v"

for
Tønder amt.

Ting1ysningsyåtecninE af 11/5 1953.

j\}'dl'III~.(:'dll ~,'I' 'v"ot... J • '- o.
l !I'

-, t r I r! ~ I (~ l ~ ;

Afskriftens rigtighed bekræftes •
den 26/5 1953.
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REG. NR . .2()j/ F

ByldQru~ bd.I bl.".
art.nr ..171 OG 1&
ByldarQl; eJerlav o~ OOeR.

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af ..J9~dONP lIOan"
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 mønlBbodøl'lLQdtor ItItldcU,"l4i
80Gn it8l:i kt&'kons yuouø

som ej er af ej endommen art. 'nr .171 06 180 B:11d~ eJ4[irlav

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

"'Ol"lJ611um~ 52. lJ8/~, .tg•• otu.i~9uS'tbl.l B~ldøl'U.,'al't.l~)

iW:oa1 21,/4, ko ...'l.I1.1 .ll;vl~htrUw (~a-t,,).~)

UbO~OOodu tonuol' bellSØtooø v~ut tO,r 08 87dV'" folt kll"keu.

Fredningen ha'r følgende indhold: eJ~l .•J' maa cle

Arealerne må ikke bebygge~~r beplantes således, at ud-
sigten til kirke~ 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.

8eølænsø aree1erne aåmlnlat~~88 at de ktrtollso ~nalGb8d.r.
t~tter klrkemlul~t~rtøt etc~r~lau om ~Mlaoert~ at b.v~lac8r
herWldGr tillige b7g~tJ.~[l.nen. uwat iUbYG11incel'm.v. o~ omb#,s-

J'1111601'. el t Uøt\Øct U<UUl-il tl'iNniI1GØ~eli1f;al'atlo.

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 le Ql'kømiralate.riat. Q1Iu1k.ew.laltl.

tol'bel.oo1d •••

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for ~lde.ruj

1I08D 'amt 'løndør am'_ I,lI'OV8'iUt1Vul~ hver for sig.

1_:.)01' bar urwu:r:ukrl)vfJt.

eiSD.: u. ~.t1etø.n.
II. QJ,. 8!DrJ! øue n,
1101'. 1Il&10.n.

Z'.c.: •• vtorUGD,
Jlcrtln IVUl'Uetl.

Z'. hl)åorlkotm.
Jobrm Alldol'øen.

, B 84 e..
».t tl1tzadoø, at narwaronde tl'odn1nco\11buU 'lD81yu•• eom 8ur-

vUutetU'ende Ana el't.JU".l'l1 og 100 Dyld.1'\lJ.I eJørlo. .. og -sn.
~:lrl~~LillnløtjJrlut.e.:tun1'meJ 1~;4.

~.)l.V.B.D.
elan. AUG. ~iONoD

1m•

.. ,K,.,* ,••,·.· ~••b• .a.... Ia__.·*••I',....-..x....
dt•• W· xw:aø.d ..

JOl'8I1ØtoaODdøh.maløp •• l'Yltu' til tl'llåH.

Naturfrednil1gsll<:..bVIlt:H • aen 18'«18<:6IIIbol' 19~.
for &.JI.Y.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02031.05

Dispensationer i perioden: 04-10-2006



'~<Ic\~1.l\~tK~
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset,Kongevej 41,6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 74424123

Q ;,'-,\j~ "t,~' ''''-\\(''1(-''"\1'71"1

~j) lI}~JL\J 1\1J,fd' JL

Den 4. oktober 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 28/2006

Ansøgning fra maa arkitekt Hans Lund, Rødding, på vegne Bylderup sogns
menighedsråd om dispensation til opførelse af et redskabshus ved Bylderup kirke
på matr.nr. 2 Bylderup, Tinglev kommune.

- §50-

• Der fremlagdes skrivelse af 14. september 2006 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 06/7132.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Peter
Chr. Petersen, har deltaget i afgørelsen.

Dct fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst
den 11. maj 1953. Fredningen har til formål at sikre den fri beliggenhed af By1derup
kirke, og arealerne må ikke bebygges eller beplantes, således at udsigten til kirken
ødelægges midlertidigt eller vedvarende.

•
Det fremgår videre, at redskabshuset agtes placeret ved kirkegårdens sydøstlige hjørne
i sammenhæng med en eksisterende beplantning. Bygningen vil få en højde på ca. 5
meter og udføres med ydermure i røde sten og med et tag af eternitskifter. I
forbindelse med istandsættelse af Bylderup Kirkekro er der på ejendommen blandt
andet fjernet en sidefløj til kroen samt et skur, som lå på det sted, hvor der nu ønskes
opført et redskabshus.

Ribe Stift har ikke haft nogen indvendinger mod, at der i forbindelse med en sanering
af bygningerne til kirkekroen opføres en redskabsbygning som ansøgt.

Det ansøgte kræver dispensation fra å-beskyttelseslinien efter naturbeskyttelseslovens
§ 16. Amtet er indstillet på at meddele dispensation.

Sønderjyllands Amt har anført, at der i forbindelse med projektet er nedrevet
bygninger, der lå tættere på kirken, og som umiddelbart virkede mere forstyrrende på
udsigten til kirken fra Bylderup Kirkevej end den ansøgte bygning vil gøre. Samtidigt
er der nedrevet en bygning, der lå på omtrent samme sted, hvor redskabshuset ønskes
opført. Efter en besigtigelse har Amtet vurderet, at det ansøgte ikke vil ødelægge
udsigten til kirken, og Amtet har derfor indstillet, at der meddeles dispensation.e

Sl-~- ILt ...o':>Jb~

l }
FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:
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'" Side 2/2
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Efter de foreliggende oplysninger må det antages, at en dispensation til opførelse af
redskabshuset i overensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelser ikke vil
være i strid med fredningens formål. Det er i den forbindelse taget i betragtning, at der
omtrent samme sted lå en bygning, der er blevet revet ned, og at redskabshuset opføres
op ad en eksisterende bevoksning. Nævnet meddeler derfor dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

• Claus(;V

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. 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 Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

/kb
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