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REG. NR. -20.3/ F y!~.
I

DØDtrup bd.I bl.lo,art.nr.lo Døstrup
ejerlav og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredn ingsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. ~etrup SOBJlØ-

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 grdr. ~ruele Peterson. Døstrup,

som ejer af ejendommen art. nr. lo Døst~p .~e~lav.

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

Parcel 98 hl.lI - En brærm:.'1Gpas 25 meters bZ'8dde 1a:ogs parcellGns

nord:tc Cl kø 1.

Parcel 101 bl. l. En bræmme paa lo Dtera bredde laDp øltellet til
Idrkagaal'don pa:ro~ l 96.

Fredningen har følgende indhold:De maa e3beller
Arealerne må ikke bebygge.~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 for Ufi'otru»

soga hver for sig.

Døstrup.. dt111 19' Gept. 1952.

øigo. ~ru.els Petersen.

Foranataaende fredningaservitut tiltrædes.
, don 4'maj 1953.

N aturfred ni ngsnæv/1(; l

for
Tonc!~:r nmt.

p. n. v.
~;igl1.Enge lstoft.

fmd.

Tingl;ysn1ngspåtesn1ng af 9/5 1953.
-_...

( -

Afskrifton. ~lgtlghed bekratt •••
.'1, .1 ...

den 26/~ 1953.
7'~:~~

--
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REG. NR. ,.203/ ~ /,)~

Anmelder: NATURFRED,NINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredni ngsservitut.

Stempel- og gebyr fri
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 D_8~rup aogD8 menlgbøderaad
paa Døstrup degneembed8~8 y.sne

som ejer af ejendommen art. nr.61 08 264 Dø8t~p

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

l'arcol 363/1.22 kortblad 1. J)l/I~trul,) - ager,joN ..
II 364/1.22 II l II n

.. 306/181 \I 1- .. - pmut@parI18bave.

alle beligganå.8 noN 08 veat tor kbk.~N.n.. puce1. 96.

Fredningen har følgende indhold:
eJhellØl' maa de

Arealerne må ikke bebygge~/~ beplantes således, at ud-
sigten til kirk~n ~de~ægges 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.Saalamge den t11 preateparden hØrende hav., paroel )06/81
adminietrere. at de kirkell,e m,Ddlghader, tr.-tter klrk .. lnlaierletatgørel •• om ~plaoerln8 at praetesaardeDI b7sninge~he~nd.r til-
11ge bJggep).anen, samt tll'b7smnaer m.Y. Ol o!!llb11nlngel' , alt uan-.et deDDe tredDlnSl4eklarailon.8aalaDB8 dG ~l .. arealer aamlnleil'8rea at de kirkelli.
m7Ddl~d.I', tratter kl~kemlnleierlet- dog ettor iDdhent.' erkl.-
~lnl tra t1'edD1ngønavDet - atsø:re1eo oa D)'plaoortna af b1gnl~erpaa nemto areal, og t111188 om b7sueplanen tor dlas8. . ,

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 hæftel~er og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen. Klrkemlnlaterleta GOdkendelse

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for .iJøatl"Ull
aOID samt i'øDder BlDta pl'OvutludYBll hver for sig.

Kenlgbed8raadet8 tormand a~te8ierer, at s_Uip raadetsmed-
lemmer har underskrevet.

elin.: Hane Ebbeaen,
Theodor ~eieraen,
lohanne Enemark ,

o Uo OlU'18 tene UD.

Ludvig W. »1ale.n,
llartIn Laa6etn.

RaBDUø ADderuen,
Knud Hnmten,

Det atteatareu herved, at samtlige meålemmer at UØairup menlg-
hedøraad hal' underskrevet ovenetasende freonlngeservitut.

DØatru"", dun 1/12 1953.

&18n. H. Ubbea.nformand.
Det tUtrædea, at nærværende fI'Udl.1inoad~k1aratlon t1n817e8e

øom eervltutstlftende p~ &rt.nr.61 og 264 Døø~ru~.
Kirkeministeriet, den J'Juni 1954.

i'. K. V.S. B. aip. lUnar L .....
tal.

Foranetaaende trednln888el'Yltu~tl1trmdeu.
I\LJuril ~..;J[ dl'J~llu;;Vlj'-'l

lor
T('Irrl(~r ,"'''l''lt

Tin~lysningspåtegning af

:f.
81gn.

22/12 1954.

B. V.
Bnp1'stott.

tlld.

I cJnln(ISIIi:BV~ letNatul [b ti

tOI

I .-mrhr ~ I"Y'1.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
den lo/l 1955.
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REG. NR . ..203/ ;:-

Art.nr.l30 ~ø8tru~
ejlilrlav oc LiOLr••

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredni ngsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af . .uø8~rup8ogne-

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 .uø.'ru~sogn.rand paa .uøstrup

k.O(l1JllUnel3 ve@18

som ejer af ejendommen art. nr. 130 ~Ø8tru~

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

.4:orcel .94 l~ortbl.l .usd~trLl'p - uel lGgal1de OlJ U.l søCf~.ldcm at
klrke~uradn ~rcel 96.

Fredningen har følgende indhold:
.jheUer maa d. '

Arealerne må ikke bebygge~~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, 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
t~l ejendommens blad i tingbogen,

•

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

sogn .amt Tønder urnts provøtludvalg hver for sig.

tiocnarandatø formnnd nttesterør. at samtligo GOgo8raadet.
medlemmer bar undorukrøvoi.

U~8tru~. den 25/11 1953.

slgn.: Ui~kal Jakobsen,
tmd.

L. ~etørøen. M. LaBBen.
Arnolå ChrlotlUDGøu. ot~. Oleson.
avald Ol~B8n. J.k. Jaoobsen •

Til 'træduB.
Naturlreuning"i \u.- J:

10r
Tøndc>r Ari't.

• deD 9'aeo8mbør 1~53.
sign. &lgelatott.

f'ml1.

Tinglysningspåte5ning Rf 10/12 1953.

NDturfrecJni n S::>llævnet
for

Af20kriftens rigtighea bekræftes.

aen ::''1/121953.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02031.06

Dispensationer i perioden: 12-12-2001

----- -----------



REG.NR. 2031.ob ~
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf 73 42 41 21 - fax 74 42 41 23

. MODTAGET
Skov- og Naturstyrelsen

~ 3 OEC, 20111

Kej ser,
december2001 8~1N4r~den,

følgende sag på dommerkontoret: ~-
dommer ClausDen 12.

J.nr. 30/2001:

Ansøgning fra SPARTA v/Ragnhild Dixen, Drengstedvej 3,
Skærbæk, om tilladelse til opførelse af et klubhus på
matr.nr. 264 Døstrup, Skærbæk kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes
Sønderjyllands
01.

skrivelse af 26. november 2001 med bilag fra
Amt, Planafdelingen, j.nr. 8-70-21-1-531-29-

Det bemærkes, at sagen af Nævne c har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunal valgte medlem, Helge Jensen, har
deltaget i afgørelsen.

• Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en
deklaration tinglyst den 22. december 1954 om Døstrup kirkes
omgivelser . Efter deklarationen må arealerne ikke bebygges,
ej heller beplantes, således at udsigten til kirken ødelægges
midlertidigt eller vedvarende.

Det fremgår videre af sagen, at der søges om tilladelse til
at opføre et ca. 200 m2 stort klubhus. Efter opførelsen af
dette nedrives et eksisterende klubhus på 69 m2 og et
redskabsskur.

Skov- og l\falt~sl~~~~ge beplantning
J.nr. SN 20010

'\ ~ ~\ l<&--0 Co l
Akt. nr. R#t

~==~...I..\:-t ~"'.

Sønderjyllands Amt har oplyst, at det eksisterende klubhus
ses sammen med kirken i et kort glimt ved indkørslen fra
Bygaden, medens det nye klubhus med den ønskede placering og
beplantning ikke vil kunne ses sammen med kirken. Med den

vil klubhuset ikke forringe



"~O • 4

Side 2/3

•
indblikket til kirken, hvis bygningen ikke bliver højere end
det eksisterende, og Amtet indstiller, at der meddeles
dispensation på vilkår om bygningshøjde og om farvevalg.

Ribe Stift vil såfremt visse nærmere vilkår opfyldes
ikke modsætte sig det ansøgte.

Det bemærkes,
tilladelse.

at det ansøgte tillige kræver landzone-

FREDNINGSNÆVNET S AFGØRELSE:

Efter det foreiiggende kan det ikke antages, at det ansøgte
medfører forringelse af udsigten til kirken. I medfør af
nat urbeskyt telseslovens § 50, stk. 1, meddeler Nævnet
herefter dispensation til opførelse af et ca. 200 m2 stort
klubhus på matr. nr. 264 Døstrup i overensstemmelse med de
indsendte tegninger og beskrivelser på vilkår,
at det eksisterende klubhus nedrives,
at den nye bygning ikke bliver højere end det eksisterende

klubhus, og
at huset udvendigt fremstår i afdæmpede jordfarver.

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

Claus C!;~r

-- ---._--------------------------



Side 3/3

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 Søn-

derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

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

/kb
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