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GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. N r.,Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:

Rlse bln4 I bla4 ...art. 4
R18e eJerlay OB 801D • Fredningmævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede landmaD4 Uauø Miohel88n at ai••

,.'

erklærer herved som ejer af ejendom~en art. nr. ... af

Rlse ejerlav, R18. sogn, indført i

tingbogen for U1Be bd. I bl.·'" at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

1(188 kirke med kirl\egård.

Arealet beskrives således:

,
I

!
~
l,
r
\

I •
\
\
II

)

I

"

rI,
I,
I
I'
r

At paroel 19 kQrtblad 2 kortdlstrlkt ille. ~~ligg.n4.8,d••'
tor klrkøa en br8DD. langs paroelleaa Do~4sr-nae 1 en 4yb4 •

at 20 .·reanet ~ra·navnt.nor4granse. Areal.' er lan4br~s.~or4•

Frcdningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantcs med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, te1cfon-
og telegrafmaster, bcnzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garagcr, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

il ••



Jvg forbouolder dog ais og ettert.l~end8 eJere rot t11 »å det tredede
areal at opføre et maeklnhl.lflog tl1 at tor1 ... la4ea, 408 81le4e8, at·
'esø1uaer 0l bellssenbe4-,laa 8kal 8odkønd.. at tre4n1n..~.t tor ,

Aabearaa amtsrAdekr.ds 0& .enlghed_rAdet tor Rl.. BOlD •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Rl.. sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

• Rlee ,den 2'. ~ul1

Han. 111oheleen
195 4

Indført i dagbogen tor retskreds "nr. 92,
Aabenraa købøiad m. v., dan 21. a~&u.t19S4 • Db. "6' •
LIst t1nabo8 Rlø8 bd. I bl. 4 •

flnøbo&8kontoret tor
retskreds nr. 92,
Aabenraa købatad a. Y.

----000000000----

Gonpartenø rigtighed bekratteu •

•
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GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

81,. 1Ib4 JI
bl.. 19 8I't,
Dr• ." lb.'~U'l.'"OS ØOPA~melder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

• Undertegnede ØOP8~4 for Rl... eo... ,.aa-• ."......
pi 8.18. øop.Ic~ ... v.po , ,

•

•• Ad dl. C• som ejer af ejendommen art. nr. ,." , af

a .. 8 • ejerlav, a .. • • sogn, indføre i

tingbogen for. a I • • bd.JJ: ~1.1' ",' .at, pe,depnævnte areal

af nævnt<: ejendom fredes som nedenfor anført for, at sikre den fri beliggenhed af

a i • • kirke med kirk6gård.

Arealet beskrives således:
Den 814'lt ~or ~rk~ b4~", panel ~171Ukortltla4 2,
tortU,uik' ll •• , at 8_1".1•• 5118 .2 •
" '81'01111.. 111&U 'alU. '.~." .. 1aa-••• ikte l .. el'.
Maytte. til skol" • j'"~

, ,I

"
I

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne. må. ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.•



" . "Hvle bY(Pl1D8erne 114 are4ilCit brander eller neCSbl"14_ _ •••••
uøJcn g~noptørøllJ).lwD 4k\l .e4 I181d.peUrlde" 8' ,. 1" ...
DlftDetB IOeJk_del •• at b,.p1Jaaøt.p1as OS 1ae11a1eab... p1- •

9111mB-d•• fnes.es. u.al tUurd' __ skal tr.dD1Da-
eJ01 ikke 'Y•• tl1 blaeJ.r tor 'beb78881••• t,_ iii .
Mil o,t.r81ø. at .D '.vgalng 81181'.'78111., at .11e "Ub""ll1C

" .
'11 en beøtlucl. ',pIUS al dOI·lck. 1HtQlld•• , torla4. "pia ...
PI' Ol plane.. tor b1plns4tl1 GI" &Olle_a t Id .alp.d.rles.t tor
Bie. BOp OB tJ'eeJD1D.puma.' tOI' AubUl'aa "".rld.kr.cl. •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift f~g. ko1llllØGA •

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Bioe sogn og frednings~
nævnet for Aabenraa amtsråds~eds hver for sig.

Ria. aoporU,
RlJ4ela'o d l(h Jaa., en

Ohr. Du\UI d. i. Kelle" !rh. "-lI.. i. A.c101øUeD
o. ~olaaS.4. ,j. S....... .
s. K.~" P. ile ' •• ru.. fl. Jee» ....

ne' at".at.r.. at torallllllftl"e.1' :Joper&cI.. • .. Ul ..
•a41.__ _ ,cle.16. 1. 19S.,.

J. Jeøp ...'onuual ,
r.rau .... ". "tn4a'l.pctek1aratlcm. pdk.... •

Aa1Hlana "".1"4, dea2S. aul. 19" •
l. P. cae»••• 8

AtauUt ... rlatlaut beknltt ...
, !

..~4"17•• &&IUt 1'.'. ~
p • I • V •
LniDe.

Indtørt l daøbo.en tor retskreds Dl', 92
Aabenraa k.bøLad m. y,. den al. ~s. 19"- Db. 2769 •
Ly,t , tingbog Rl •• bd. II bl. 19 •
tlnaboaetontoret tor retakrø4A nr. 92 • Aab.nraa.
kabata4 a. '9'. J. B. Jlnøt. _

••
Genpart eDe rlgtl&b.4 b.~t.e. •

Frednin,9snævnet ,4" 10. ,.,'.bel' 19" •
ar

Aabenraa amhrådskreds ~

·1Ie:



•
FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. -lI)'J-
G E NPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. N r., Ejerlav,

Sogn.

Rl •• b4.IIbl. 19
art. 211
Bl•• eJ.r. Anmelder:
la" os IOgD.

Fredningsnæ·vnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredn ingsdeklaration

Undertegnede lIeDlpI".r4d tor all. 10P .rld ... r herved
# ..... I

• under torbebo14 at kirkeminist.rl... sodkenael.. - pi Rlse

10IDI Jr._,...b.4e. vesal

•••• ..... om ejer af ejendommen art. nr. 21' af
ais. ejerlav, Bl•• sogn, indført i

tingbogen for Bi... bd. 11 bI. 19 at nedennævnte areal,
af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

JUl. . kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
DeD._IIU1,. 4.1 a1 4e•••• tor Iclrke",. Ml1BPAd' ,paroll
1951" korttiaa·, Kort41.'rikt Rise. nea11a de. 4.1 at par -
CGll0, .011 ~lcii~ ..... , tor ftl 1"1' lW., lO. tl"llkJl••• ae' tor
4_ ~, fuo.l1 •• l1e,&"e »l"tlhJ tlbtll, »anlIU t ••4 ,U'o.11eD8
letl11' BrØDS, l .. 'at_tand at 40 - t~.,7V' tl"& dennl
ar.... o•• ~ .. 4•.paro.ll.DeDOI'4B~' 0l par'llleDe ,,41~.8.

De' ~.4.4. ~a1 II' e~ 411 at ha... '11 ~t.bolllen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber elJer lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. .

l? J.



uer forebhold~s d06 4$ Airkøli&~ ~dlgh~d8r r~~ tl1 benyt-
tuldo at dut lr~d~do ~real ~fter ~r~~teømb~detB bebOY, ~~ laD~.
det tllberer ombede' oG a4mlnlatrere8 at 4. a.v.Dt. ~41Ibe4er.

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift foraiiWt Jlelå1sheda.

rAdet. Påtaleberettiget er menighedsrådet for 8t.. sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.

Slatre4 Bl1.he~8aar4
Jerl_ Retieraea

Rø. St.ea

Riee
Oarl lIatthl.a..

vrlohmaml
Peter 3vendaQ

, den 27. l. 1955

JeJ1lJ Obrt,ten.s ..
jØ<l/EItUk

~oh~.AAaToldaeD
OVln,tleade ~ndor8krlyere udser 4.' _&mledo menig _h.drAI tor ilte. 80Sft •

~130t den 28. 1. 19S' • '
(ealleds9telDvel ) S1itl'8cl R1tehøJaaard

J. nr. 2 O 1608 141cl 3b-
D.' tl1tr.... at DlDI"Varen4otredD1q ••• lElaratloa '!all'••'

som e.rvl~u'8tltt..cl. p& art. ar. 211 Bl••• ~.r1•• OB 'O" •

1r ~lrkem1D1et.rl.t, den 11. .a1U" 19S; •
å If ( stempel ) P •• .. • V •
r' ~ • B •

»etl.t••
Indført 1 cl&gbogen for r.t8~84. nr. 9~tAabenraa keb.'a4 a. v., 4en 29••• pt. 19". ~b. '210 •
Lyst. i1ngbQg Ria. bd. V bl; 2] •

~ll11bopon~c:r.ttor rfJtek.'ede n.r. 1)2.
Aabenraa k~bntad m. v. J. B. Je"sen

--oooCCOO .._ ..

Fredning$IIC2VrlC't
lor

Aabenraa amt s r tdskreds

! ~ ! .. ~ t.
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RE&.Hl J jQ5. 00

__ Skov-~,!(~:~~~'e~,,~"+'f'n FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
. Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 4121, fax. 74 42 41 23

2 7 MRS, 1.000

Den 22. marts
Sønderjyllands
Claus Kejser,
Christiansfeld,
Søst.

2000 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for
Amt møde ved Rise kirke med formanden, dommer
det amtsrådsvalgte medlem Thomas Lauritzen,
og det kommunalvalgte medlem Volmer Kryger,,

Der foretoge.s:

J.nr. 6/2000: .. !

Ansøgning fra Rødekro kommune om dispensation fra frednings-
bestemmelserne for Rise kirkes omgivelser til etablering af
en skøjtebane på matr.nr. 4 Rise, Rødekro kommune.

- § 50 -

For Sønderjyllands Amt mødte Keld Roed.

For Rødekro kommune mødte Ole Rasmussen.

For Haderslev Stift mødte kontorchef Bodil Jacobsen sammen
med kgl. bygnings inspektør Niels Vium, kirkegårdskonsulent
Preben Skaarup og museumsinspektør Aamund Jørgensen,
National-museet.

For Rise sogns menighedsråd mødte Peter Asmussen.

For Åbenrå provsti mødte Marlis Uhrenholt, Andreas Hougaard
og Jørgen Nielsen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jens
Furst Sørensen.

Ole Rasmussen redegjorde for den påtænkte placering af
skøjtebanen. Den agtes anlagt fra kanten af den eksisterende

-;"T'i- O""EN'Y'gimi nir-t.eriet
i '/-'~n N"uLumtyrelsen

...~:1·~~~~-\l~I~~-_O~O=O=\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i!



- 2 -

parkeringsplads og vil få en størrelse på 10 x 20 meter.
Banen påregnes lagt i niveau med parkeringspladsen, og der
skal derfor foretages en vis nivelIering.

,-

Formanden redegjorde for kommunens zonetilladelse og de
skriftlige indlæg, der er kommet fra Haderslev stift, menig-
hedsrådet, den kgl. bygningsinspektør , kirkegårdskonsu-
lenten, Nationalmuseet og Danmarks Naturfredningsforening,
samt for indholdet af deklarationen.

De mødte erklærede, at de kan henholde sig til de skriftlige
indlæg og havde lejlighed til at fremkomme med yderligere
bemærkninger.

Marlis Uhrenholt bemærkede i den forbindelse, at det er
provstiets opfattelse, at skøjtebanen vil forstyrre den
respekt og ro, der bør være omkring kirken, og fra menig-
hedsrådets side blev det oplyst, at skøjtebanen vil komme til
at ligge tæt på det område, hvorfra kister overføres til
kapellet.

Bodil Jacobsen tilsluttede sig bemærkningerne om, at et anlæg
af skøjtebanen i nærheden af kirken bør undgåes af hensyn til
den ro, der bør være omkring kirken og de kirkelige hand-
linger.

Preben Skaarup bemærkede, at det overfor menighedsrådet er
foreslået, at der bør ske en omlægning af haven, hvorved der
vil ske en forbedring af udsigten ud over ådalen. Et anlæg af
en skøjtebane vil være helt i strid med dette formål.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter fredningsdeklarationen er
ikke må foretages noget, der
hindrende for udsigten til eller

det bl.a.
kan virke
fra kirken.

bestemt,
skæmmende

at der
eller

Fra kirken mod
udsigt over en

sydøst
ådal.

skråner landskabet, og
Særligt under hensyn

der er fri
til disse

'S' ;;1M «
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landskabelige
ansøgt være
herefter ikke
l, imødekomme

- 3 -

værdier vil en placering af en skøjtebane
i strid med fredningsformålet. Nævnet
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
ansøgningen om dispensation.

Claus Kejser

som
kan

stk.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

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.
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