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RE G. N R. .le/y /7.ff "?f"' ",/ ..

Ravsted bd.I bl.!6,art.nr. ,9 og bdåIlbl.l67, art.nr.6 ..Ravsted ejerlav og
sogn.

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ni 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 Ravsted sogneraad paa Ravsted

kommunes vegne

som ejer af ejendommen art. nr. 59 og 68 Ravsted ejerl~v

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

~arc~l 39 kortbl.6 Ravsted art.59 - ubebygget grundstykke øst for
kirken. Fredningen omfatt~r hele parcellen.
Vejpercel 368/132 kortbl.6, art.68.

- .Fredningen omfatter kun den aabne plads foran klrkegaarden parcel
272/42 og ned til p~rcol 214/47_
Farcel 422/40 kortbl.6, art.'9 - bebygget grundstykke øst for kirke.
Ferdningen omiat~er kun en 5 meter bred bræmme langs parceljens
vestgrænse til klrkegaardsparcellen 423/40.
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Fredningen har følgende indhold: ejheller mas de
Arealerne må 'ikke bebygges ,~eplantes 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 olektriske 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 Ravsted
sogn samt Tønder 8Il1tspro,.stiudvalg hver for sig.

Sogneraadets formand attesterer, at samtlige raadets medlemmer
bar underskrevet.

Bavsted, den 17/11 1953.
sign.: A.J.Lorenzen, fad.,

C. Tramm,
v. Bechmann, ~et1ei Andresen.
Chr. Blssen, V. Lomho1t.

A. Sørenaen.

T11trEldes.

• den 20' november 1953.
slgn • .!mgelstoft.fm.

Tins1ysningspåtegning af 20/11 1953.

I
j IJ, ""J' :1' l Afskriftens rigtighed bekræftes.~,
fOl

i,l, I 'f ';ni',
den 22/12 1953.
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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
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1I0nø8cbaok. 1'."øl' 811",

Arthur lSi/øeD, ok' etuI' J)omSQard,

Haømuø lulill8.

eian.: le. RUaber. leneen,
BØreD .lena.n,

1)8t at.tau 'ene l1Qned. at 80mUSatS mllnløhodul"aIlehlDed1 OUIIlur har

UD4ol'ukl"ovøn.
HfJ,vlited lDøushodamad. dUD 1~/a 19,4.

algn. K. 1l11a'bø1"S lduaan.
ftDd.

J.nl'.~ B. 106.
ira kll'k~inløtol"lQtø alda tlndeu lntot at erlDdI'O tmod, a'

DIlI'VlIreDde trødnlnpU1bUd 'f.Da1J.oø GOM _"itut.tlft_Dele paa art.

nr.71 havøteå.

~. II. v... ··
lll. D.

IIlsn. AUB. liD •••
ta.

{,I., lllrill"l\ 1:.1 'J"J! Iv. Ii I I
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'7I)n~lcrmnt

Tinf1ysningspåtegning af
22/12 1954.

.r ••• Y.
elp. &np1a&ot'

tlld.



KtU.
,
r,.

•,

•
•

•



•

02084.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02084.02

Dispensationer i perioden: 25-08-1992



REG.NR. 2q·S ..Y 1.09
~:;ov-C:~ l h...,\;. ""y:QISOI1

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den 25. august 1992 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 51/93 Ansøgning om indretning af materiale-
gård/oplagsplads på matr.nr. 77 Ravsted,
Ravsted Kirke, Tinglev kommune.

§ 50 - Kirkefredning -

Der fremlagdes skrivelse af 19. august 1993 med bilag fra
Sønderjyllands amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-8-539-1-93.

Det fremgår af sagen, at arealet, hvorpå materialegården/oplags-
pladsen ønskes etableret, er fredet, og at formålet med
fredningen er at sikre kirkens frie beliggenhed.

Det er bl.a. oplyst, at kirkegården er hegnet af
kampestensdiger, og udenfor digerne omkranset af en række træer,
samt at materialegården/oplagspladsen ønskes placeret
umiddelbart øst for kirkegårdens nordøsthjørne, mellem diget og
en lokal brandstation, således at den flugter med brandstationens
sydgavl og ses på baggrund af bevoksningen i haverne mod nord.
Materialepladsen udfylder dermed hullet mellem dige og
brandstation, men således at den er fri af både bygning og af
stendige, så digets fulde længde kan ses.

Om oplagpladsen er det oplyst, at den udføres enklest muligt som
en stabilgrusbefæstet plads med en fast belægning i den ene side,
hvor materialer skaloplagres. Omkring dette befæstede areal

." J \ 'l\~/8 - o o o ~
\5

/'
'~\l, I

1\ I i
\J • '

'1 ~\



- 2 -

opsættes en lav afskærming i betonplader. Mod syd og vest tænkes
pladsen afskærmet med en hæk, der bør have lov at nå en højde på
ca. 1,8 m. Mod nord og mod øst tilplantes der med buske i en
passende blanding, så der opnåes et buskads, der kan gå i et med
den øvrige bevoksning mod nord. Mod øst og syd fyldes der op mod
det befæstede areal s betonbagvæg og den ovenfor nævnte
beplantning foretages på denne skråning.

Ribe Stift, Nationalmuseet og Sønderjyllands amt har anbefalet
projektet.-.. Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål, meddeler
nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse
til det ansøgte i overensstemmelse med det medsendte projekt
udarbejdet af arkitekt Hans Lund, Rødding.

I medfør af lov om naturbesk ttelse, § 66, bortfalder
tilladelsen, såfremt den ikke er nyttet inden 3 år fra dato.

S.A. ;u':~ /ha

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 udnyt-
tes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.
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