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FREDNINGSNÆVNET>



Tingbo[;sboto::; 01S8:
REG. NR. ~o)-t,

A'llj:()l'lcr:

lJevt ,).L t bi'1d 2 blad

11, ar: • lI'.::;O og bi id

2 blad 31, art. lI' .4-1~,

Bovtol't c;jurlav og SOgt1.

li'rcdnin(js11'c-V'13t ['or
Had'erslov 8J.ntsr~dslcr()rjs.

U-ebyrfri i 11.t .lov
'1..r.lJ:o ,J[' '7.[,\i1 j 1':)37.

fredningedeklaration.~~~-~--~-----~-~~--
Undertegnede 80gnerid fQr aa~tott koamune erklærer ber~ed pl

kommunens vegne som e3er af artikel nr.30 cg 44 at Bevtott ejerlav
og øosn,i~dtart i tingbogen for Be~tott b~nholdsvi8 bind 2 blad

!'"&r11 og blud 2 blad 31,at nsd9~vnte areal/Yil v~re, at trede.
Arealerna b3'skrives sUed'Js:• II 11'_ -...-,...- " ." __ ... -»__

/ at kortblad 2 parcel 29/8 kaldet gentorenlngspladsen og at
kortblad l parcel l08/.~5 beliS!!ielldeudenfol' 8evtott k1rkegårde
sydøetlige b~ørne.

!red~1ns~n b~ følsende 1n4~~!~J
Arealerne ai ikke be~lSes, de al e3beller beplante. siledes,

at udsigten tIl kirken ødelægges,midlertidigt aller vedYarende,
ligesom der ikke pi arealerne må Opsættes skure,udsalgssteder, .bo~er,yogne til beboelse eller Opbe~arlns at redek~ber 8l1er-lign,l
e3 beller al der på arealerne ops~tt.a toil~ttertbøn9.buee,pels-
«rrtarme o.lign.,8pr~3tebU8.,ben.in8tandere.og bøller ikke - med
e~eren8 samtykke - transtormatorstationer,teleton- eller telegraf-
master •

101' fredningen 7de8 der ingen erstatning.
Sogneradet er 1.n.dtorat.1et med, at denne deklaration uden



udSift tor sognerådet tlng~aes p~ ejendommene a~ikel nr.
30 og 44 at Bevtott ejerlav og sogn med opr,rkkend~ prioritet
l1<ilstde tidligere tinglyste hi=ttelser og andr, b7~der, bv orOlll
benvises til ejendommens blad i tlngbo6en.

Påtaleberettiget i benbold til deklarationen er tred-
niugsnævnet for Haderslev amtsrådskredø og Bevtoft sognø
menighedsråd bver tor slg.

Bevtott SOgnerld,den 2:.10.

;:e l. Gr3m.

Undertegnede tormand tor Bevtott s osne råd attesterør,
at foranstlsnde underskrivere udg~r det samlede 8ogner~4.

•
Ik", of T>JV l-oie so _; ':)2< d ved nd;~[iodolso ai rl'l;rv,),;r,~,de

doklarai 1-0n l'orec8.g lG dispo:::ition godl~c,leJos,idGt amtsr'ldot
dog v0d godl~clcJ()lsell i:'oriJclJOlder DmesLJdeLis ret til Dolt eller
d;:lvis at eksprol'riere do i'rodec1e :Jr0alcr ~il (lil av?n 1_ T::l uu-
videlse )L J3;vLoit b.;r~~;llclG7LL';':_'OIUr]Oli l'oTb\..' ,older sOf~,-crDeJeG
ret til ov -~1J I uc::lt Jo.ii 8.''.ver'de arcll1erc18 til en udvidolse af
kOllll.l-Llt1Cns biv:.'j 1-"l-'.5,lIyrupvojcn.

Hader slev amts r J eJ,d '211 l:; .fcbrlJ.Dr 1954.
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Tingbogen for:
REG. NR . .2~)~

Anmelder:
l

]~edningSnaNnet for Haderslev
amtsrådskreds.

r/r")
- ,

c
( :

_" •• ,.J

Bevtoft bind I
blad 22, art.nr.32.

lBevtoft ejerlav og sogn.

Gebyrfri i h.t.lov
nr.l40 af 7/5 193?

Underteina~e men1cbadsråd tor Bevtoft sogn ertl~rer herved
pi 8evtott 80snepr~8teembedes vegne som ejer at artikel Dr.'~at
Bevtott e~erlav 08 so~,indt~rt 1 tingbogen tor B.vtott blnd I
blad ~2.at neda~vnte ar,a1 - under forbehold at k1rkeministeriets
iodkend~!ae - v11 v.re at trede.

Ar~alet beskriy!! .i~edeBa
af kortblad l den vest tor Bevtott klrke&lrd bellIS_ude par-

oel 89/23 1 dennes beløed.
ITtanl0åeu har t~lg!a2a 1n~p~!~;
Arealet aA ikke bebTS09s, det ml e~b911er beplante, eå19d9s.

at udsigten tll k.irken ",deleeggeø.midlertldip '~ll.rvedvarende,

11~esom der ikke pi arealet ai op~tte •• kur••ud.alge8ted~r.
boder,vogne til beboelse eller opbevarins at redB~b.r eller llgn.;
83 beller al der på arealet Op~tt.8 toiletter,b~8.bU8e.pel.~r-
tarme o.11sn ••8pr~~t.hu.e,ben.1netandere,Qg beller lkke - ••d eje-
reus lamt1kke - transtormatorstatloner.teleton- eller telesrat-
.aster.

Der torbebolde. dog .enlgbedarldet sdgaDS t11 p~ den ~vntø
parcel at lade optøre et ligkapel.

10r tredD.ingeD. 7de. der UllJ8n øratatung.
!E.!dnindi!D..!It!r .,d tillsende lq.rl1D!r •.to!,be~olda
8å~nie det pl~ldende areBl administreres .t de klrkelige

.,ndisbeder.tr~tt.r kirkeainister1et dog etter lD.dbentet erklæring
tra trednln~sD.~vnet atg~relse om ~placer1D.g at bygninger p!



•

pr~.telård8jord.n og tillige om salve bllJøplanen tor d18S8,
tor .~ vidt b7IAlngerne skal beQTttes til drlttea at pr~.te-
glrd&D.8 ~o:rd.r,t;ll brutS tor pr<esten alter 1 det bele skal
tjene kirkelige forail.

~enlibed.rldet er lndtorøtiet med,at deAne deklaratlon
uden udgift ror aenlgtedcrådet tiog1rsee ... pi ejendcmmen
artlk.el ar .}.::a.t Bntalt ejerlav og sogn .ea Op17kkende
priorltet n~st de tidligere tinglyat~ ~ttelser og andre
byrdar.bvorow henvises tl1 e~ondommene blad 1 tln~bo~en.

Pituleberettigat 1 b.nbolJ til d~klaratlonen er r.red-
nings~vn~t (or Haderslev amt$rid~krøds og Bevtott so~
Ilenl,nedsrll Clbver tor slg.

leenighedsr&det for Bevt oit 80gn, dan 5.10. 195;.

Marius Nørgaard.

A .Marteusen.

M.H.Dinesen.

Nis R.Nielsen.

BeMoos.

Nis Rudebeck..

Adolf Christensen. A.Nissen.

Underskrevne formand tor Bevtott 80&08 •• nlghedørld
att.sterer,at toranstaendl underskrivere udg~r det samlede
••niptdsrld.

A.Nissen.

2 G l607l38b•

Det tiltrædes,at nærv~ende fredning9deklarati~n

tinglyses SOlll flervitutstiftende på art.n.r.;2,Bevtoft ejerlav

og sogn. Kirkemiqisteriet,den 3.juni 1954.
P.M.V.
E.B.

Einar Løwe.



Tingbogen for:
Bevtoft bind 2 blad lU,
art.nr. 68 af Bevtoft
ejerlav og sogn.

REG. NR . .2.t:)/~
Anmel jer:

Fredni~gsnævnet for
Haderslevamtarådskreds.

Geb,vrfri i hot .lov
nro140 af 70maj 1937.

-------~--~--~--~--~
Undertegoede enkefru ljerstlne Rostgasrd Pehrse.o..t.6dt

~vald,a8vtott.~rkl~rer herv9d som ejer at ~3aD.dom~.n 8rtl~el ~r.
66 at fltvtot't ojerlav o~ aogn.l11df'"l't 1, tillgboål9D. for 8~vtott

bind 2 bl~d lv,a~ n~å9~vut~ ar~al vil y~re ~t frede.
,Ir~~let beskrives slledas,--.-.....------------ ~._---
at: kortblaJ l l,ercal 11+9/~ Dal1S".lJnaenord for .B9Vtott

klrkesird en br~e pi 30 møt~rs ~bd8 regnet frø parctl1848 91d-
lige akal at6rLnset mod v.at at en 11i9 11nle 1 tort8~ttelae at
klr~es1rdeD.i vestll~e ikel og moj ~øt at en 11i' 1141. 1 tort-
s.ttalse at ~enu.a .stl16e ~k.l.

i!!2~!~i~Je!!_~!~~!~~~~~l
:1.1' e:'\1et ml ikke blb718... det d. .~bøU.r b.plantes si le Ju t'

at udsigten til klr&en ~4elM~~ ••• 1dl.rtldllt eller ve4Varende.
11'isos der lk4. på ~røal.~ _l op8~tte•• k~ ••ud•• lø8øt.d9r.boder.
vogn~ til b.bo~løe eller opb.varlnl at r~dsk~b8r oller 11gn., '3
b~ll.r ml der pi gr~a19t op~tt9' tol1~tt~r.b~nø.bU8 ••pel.~r-
tgrme o.11~.,øpr.3t.bue'tben.ln9tand.r,.oi beller lkke - med
e;t,u":!l8 e:,mtyltk.e - tr~ai5fol'uHtor8tatlon.l'.t.l.tcm- eller t"tll!~at



master.
l I ( '\ '

;"01"' trecJA1ni:9El )'dee der lnsæEl .r,tillo~1r&tC. r .' • I

Jeg er lndforst~.t mad,at denAo deklaration udeø ud.
,1ft tor Nig tlQo~s •• på 8~~ndomm8n artikel nr.68 at

Bevtott eJerlav o~ sogo med opr.Jk~eQ~a prioritet ~8t de
tidllS':1rlttw:;l)"lit19b.;ttelsør o~ an,.1t'8,blrdeao.b,vOl'OGl b,n-

• • \ l

v1.es til eJelldoamen8 blad l tlQibog~Q.
Pltaleberettlset 1 benhold til dekl~r.tlo4eQ el' fred-

nln~81L.Jnet for Haderslev am.tødd~red8 OS Bevtoft sogns

meI11ib.~8råd bYer tor s18.
Be..t øtt. den 5/10 1~5'•

• Kjestine Petersen.

Til vltterli~ed&
rlevt af t Sogneråd

sig.ul.navn.

:
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1

N~rfredningsnævnet for Sønderjyllands
..~ amts nordlige fredningskredsciVildoro~~r.kQntor.xt, 6100 Haderslev.

aefrl... ci"oI'nft,~lb~~ t l f .o 4 - 5 2 3 8 o 2
Y\9Y,~EX,~ ~ x
~l)eXr~

T~~<)(lXOO~ 1:ltJ2

REG.NR. ~ 7~
Den l 6. d e c e mbe r l 986 •
j.nr. FR'146/86

\'.' : '11, .' ..~... ~.-
" .."Ir" .. '. •r~.. .' ..

, .. Til1redningsregistereR
W orientering

2Y~RfP
h4(

Ved skrivelse af 26. november 1986 har Sønderjyllands

• amtskommune, plan- og fredningsvæsenet, fremsendt udstyknings-
sag vedrørende matr. nr. 15 og 32 Bevtoft ejerlav, Bevtoft, til
udtalelse i nævnet.

Det ansøgte ligger inden for
l. fredningen af Bevtoft kirkes omgivelser, jfr. naturfrednings-

lovens § 34, f.s.v. angår en del af lod 2 af matr. nr. 32
Bevtoft, og

2. åbeskyttelseslinien, 'jfr. naturfredningslovens § 47a, f.s.v.
angår en del af lod 2 af matr. nr. 15 Bevtoft ejerlav, Bev-
toft.

Det fremgår af sagen, at en del af lod 2 af matr. nr.
32 Bevtoft (langs åen) skal anvendes til udlæg af en offentlig
gangsti, medens den anden del af lod 2 af matr. nr. 32 Bevtoft
skal anvendes til adgangsvej til en sti (nord for eksisterende
parcelhusområde). En del af vejen er lavet, idet nævnet tidli-
gere har behandlet ansøgning om udstykning . Lod 2 af matr. nr.
15 Bevtoft sammenlægges med kirkens jord med uforandret anven-
delse.

Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen, ind-
stiller, da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, at
der meddeles tilladelse til det ansøgte.
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Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfrednings-
lovens §§ 34 og 47a dispensation til den ansøgte udstykning.

~(~.
Lind Larsen

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over-
fredningsnævnet senest 4 uger fre don d(1~J,<:Ifgorel-
sen er meddelt. En tilledeise eller dis!::onsation må
Ikke udnyttes, før klaaefristen er udlob8t. Er klage
Indgivet, må tilladelsen e!ler dispensationGn ikke
udnyttes, med mindre den opretholdes af overfred-
ninasnævnet. Tilladelsen bortfalder, sMroll1t den ikke
-er udnyttet inden 5 år fra dens meddelGlse.

Sendt til:
Amtslandinspektørkontoret i Haderslev, j.nr. C 033/1986.
Nr. Rangstrup kommune, teknisk forvaltning.
Sønderjyllands amtskommune, fredningsafd.,j.nr. 8-70-21-1-525-14/86.
F_r~~dnLlJg~s.lY. r..~lS..§Jl,_)_. ~J~.QL.

Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.



• FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

Den 17. maj 1995 kl. 11,00 afholdt Fredningsnænvet for
Sønderjyllands amt møde ved Bevtoft Kirke med formanden,
dommer S.A. Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritsen, Stubbæk, Christiansfeld, og det kommunalvalgte
medlem, Kristian V. Christiansen, Toftlund.

Der foretoges:

J.nr. 28/95 Ansøgning fra Bevtoft Meningshed vi Carl
Holm, Møllebakken 5, 6541 Bevtoft, om
tilladelse til at etablere et ca. 10 m
bredt plantebælte på matr.nr. 32 og 180
Bevtoft, Nr. Rangstrup kommune.

§ 50 Kirkefredning.

Mødt var:

For menighedsrådet Carl Hahn.

For Ribe stiftsøvrighed F. Brandi Hansen og Nanna Poulsen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Ole Brink og
Knud Rasmussen.

For Sønderjyllands amt Kjeld Kabel.

,.
Sagens bilag, herunder skrivelse af 12. april 1995 fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-51-4-525-1-94, var til stede.

J.I,i. ':;'1 \ ~ \ \ / ~ _ ~ -\

fll'l. nr. 8S
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Der foretoges besigtigelse.

Carl Holm gennemgik sagen og anførte bl.a., at menighedsrådet
ønsker at etablere plantebæltet umiddelbart vest for den
eksisterende beplantning vest for kirkens parkeringsplads, og
at beplantningen primært ønskes etableret for at skabe læ for
vestenvinden på parkeringspladsen, idet den eksisterende
beplantning, der mest består af elmetræer, på grund af elme-
syge er blevet væsentligt reduceret og nu ikke længere giver
læ på parkeringspladsen.

• Kjeld Kabel henviste til, at amtet kunne foreslå en lav
beplantning.

Brandi Hansen bemærkede bl.a., at stiftsøvrigheden ikke kunne
anbefale en egentlig træbeplantning på det ansøgte sted, jfr.
det af Kgl. bygningsinspektør Johan Richter anførte, men at
han ikke vil udelukke, at der kan være en mulighed for, at
stiecsøvrigheden vil kunne acceptere en lav beplantning på
det ønskede sted.

Ole Brink og Knud Rasmussen erklærede, at Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite kunne gå ind for, at der
på det ansøgte sted blev etableret en tæt lav beplantning.

Det fremgår af fredningsbestemmelserne fra 1953 og 1954, at
matr.nr. 32, hvor en del af den nye beplantning ønskes
etableret, er pålagt deklaration bl.a. om, at arealet ikke må
bebygges og heller ikke beplantes, således at udsigten til
kirken ødelægges.

Ved besigtigelsen konstateredes det, at udsigten til kirken
fra vest, fra Krligersvej,er meget flot, selvom den begrænses
en del af den eksisterende træbeplantning ved parkeringsplad-
sen. Udover træbeplantningen er der #o på østsiden af
parkeringspladsen en lav hæk rundt om kirken/kirkegården.

Alle mødte var enige om, at en ny beplantning på det ansøgte
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sted umiddelbart op til den eksisterende træbeplantning ved
parkeringspladsen ikke ville hindre udsynet til kirken,
såfremt den nY$! beplantning ikke blev højere - set i en
vandret linie til hækken om kirken - end denne hæk.

Fredningsnævnets afgørelse:

Der var i nævnet enighed om i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50 at meddele den ansøgte tilladelse til at plante
et lavt og tæt levende hegn i en bredde af indtil 10 meter op
til det eksisterende plantebælte ved kirkens parkeringsplads
på matr.nr. 32 og 180 Bevtoft.

Det er en betingelse, at den pågældende beplantning ikke
hindrer udsynet til kirken, og at dette kan iagttages ved, at
tilladelsen kun gælder til beplantning, der fra Krugersvej
set i en vandret linie ikke overstiger højden af det hegn,
der i dag (maj 1995) er omkring kirken og kirkegården.

Det forudsættes endvidere, at der senest over en 5-årig
periode sker en passende udtynding af den eksisterende
træbevoksning om parkeringspladsen, idet nævnet finder det
værdifuldt, at enkelte karakteristiske træer i denne
bevoksning bevares.

I medfør af naturbeskyttelsesl vens § 66 bortfalder tilla-
delsen, såfremt den ikke er ud ttet inden 3 år fra dato.

S.A. o~f:-J
Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
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


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



