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GENPART

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

Sogn.

!1111lJ08 tor
Jelete4 bla4
'22 ,12; o~
126,bontto.lcte-Anmelder:"i. art.,.a2.
12; og 126 Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds'elst04 eJer-
la" Of, eop • Stempel- og gebyr fri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede lIenlghedør44 tor 'elated aDp erkl.rer hel'-

...ed under forbehold at kirkeministeriet. i0clkendel •• pI.Fell1J"ø4,

~lrke., ~el8ted pr~at.emlJedeao~ 7eløted klrkeb.tJenl~.kaaøG8
vegne b8'bo14gvl.v

e"'IYxusdr~m ejer ,Jt:jendommen 4JIt. nr. S22,12$ 06 126 af

101ste4 ejerlav, 'el.tM s2n, indført ihQnhold$v1~ ,blad S22&_121 Og 12'tingbogen for Felate4, øx 6... X {'",C i1ert~nævnte areal

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

Fdated kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således: 1. RarJCør1Df;opladeea DDrd tor kirke.
84.r4en, beatAencle at llarael18r~,.298/~ 06 299/SO kortblad 8.
kortd1atrl~1i ~e181i.d. ~ størrelse talt 12'1 .2. beren4e ~l1d8r
art. ;22 •2. Landbrui8iarcellerte 2 Da , kor1bla4 9 .ortdi.1rl~t 'elsted,at .tørre1•• 1,0$96 m , hørende wn4er art. 12S 0B bel1BseQdøYoot tor klr~ø&år4.n.,. Ba...øparo.l1ea 60/21 kortblad 1 kur'dletrlkt 'øle".4 at stør-rel •• 259' m2 • t.ler8Jllleamcler art, 126 Ol b.llU_d ••• t tor
~lrkeslr4~.

" ,arkerlnaøpla4.en er optørt k1r~8D8 l1ckep.l ••d Dø4 -
tø:dtatllla oS pJ ,aroollem. 2. og , eJl tr_toraator, aent l"vriS'
er 4et tl"o.ede areal WIen b,Plllsal' •

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.

•



-

Dør i'orhoho1doø dOB elG kirKeligø IIIYnd18hec1erret tl1 b\i -
Dltte1 •• at 4ø tredede ar.aler etter kirkens 0& pr..'••mbedeta
behoy, oA1æage arealerne tllhører klrkeD, pr.oteembedet Ol klrkø-
betJenlQiskuøen ~i adm1D1atrares at de _nate IIpdlpeder •

Denne deklaration vil være at tingly~e som servitutstiftende ~~i~.::dommen.. enlel1ecte-
A med respekt af for tidcn indeståcnde hæftelser, dog uden udgIft for mIg.

r.dall • " . . I d "d f falatK f d .PataIeberettIget er mel1lgle sra et or sogn og re nmgs-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

d l'. 12., en
B1611 3toyg4rd iøteruaD Asne~ B~oh IAgebors Wal,ted
Aksel Andersen Peter Cla~ ••n Hane Jør~eD8en
fh. JOØ8e.a Ir8øt.a Scbmldt Alfre4 J... ea

Steæpel a K. S&ovgaard.Peteraøn
Peloted ~lrkes.gl sogn.præøt

At 'elsted soene .enl&bed.rld be8tlr at oveaatA8ade 9
medlemmer 9n l~~e at tlere bOkræ8tea nery.t •

a1g11 atoyaaard r.teraen
S-opePJ.·.t

Fo~d tor Men1abedørådet •
~el~ted ~1~~.8egl, Pelsted ~rg. , den 2~1 SS •
Det tiltr~de8. at ~ær8nde trednlD684eklaratloD

t1De118 •• som e.rv1tatst1t~8nde ~, arie nr. S22, 12S og 126 ,
re18ted oJ8r1a~ oS 808ft.

1r il1r.:;emlD1ater1e",.
~.I,(.r r ( ata.'ll4H~1 )

195 4

d~nl~. aUG~8'19f5 •
Jo' • II • V •

;j, • .B •
lIetlatsen

Indført 1 dagbogen tor retskreda nr. 92.
Aabenraa Jtøbatad m. v•• don ~"9. aep",. 19,5" .»b. '20' •Lyst. tingbog 'elst.d bl. 12, akt. O nr. 668

bvor art~ 12;· el.ted stAr indført.
'elsted bl. 126 akt. O nr. 669,nvor art. 126 'elstedstår iadført, ogPelåte4b~ akt.H nr. 1~4 ,Svor ari.~~18ted står indtørt •

Tingbogkontoret terretskreds nr. 92 .Aabenraa
købstad m. v.

J. B. Jensea
--00000-

Genpartenø rigt1shed bekræfte8 •
Fredningsnævnet

for

Aabenraa amt s rådskreds
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REG. NR. -22/0~i '

GENPART "'Iu

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

Sogn.

lel."8clblacl 14'
art. 14''.lst.4eJerl ••
06 eop •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

lIndertegnede sop.rAa tor '.let.' eDp. el'kl .... hOZ'Y.d

,4 '.le taes eognekoaWl.. yesn. .

"11I"nad som ejer af ejendommen art. ·nr.

Paletea ejerlav,

tingbogen for 'elate4 mr&

af

sogn, indført i

at nedennævnte areal

e,

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

'øle"" . kirke med kirkegård.

Arealet beskrives' således: Paroel 1 kortblad 9 korU1IJtr1kt

'.letea bel1BB8Il4. nor4•• o" tor kirkB 0i d_eu parkenap -

»1&48. UQalet. der el' at etøn.lu. 82' at, el' 'braa44_ 0l

1100••

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.



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på e,ndommen
mcd respekt af for tiden indeståcnde hæftelser, do~ uden udgift for~. oaIUDall •

Påtaleberettiget er menighedsrådet for le et,. sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

A401ph Lausen'_'e. Cl&lAOU
lete. ilwuJea

Underi_auod. ~or.aaa4 tor i~1.t.4 .o~or44 .t".....
ru herveeJ, at oveast4endo uadorak1"1voro uelger 8a;ntU.~. _,,-
l~ ... r at 'elsteel so..or44 •

'elstod. d•• 25. aa»t~b.r 1954 •
Sta.po1 , 'eløte. BogAe~44.

den 26. aulUSt,
H. 'I. uaaa.. Akae1 ABeltl's" Joha. O. lØ11Qr

L. saavo1doea W. Aø",a.. S. A. LaIIeapU'4

B81atea 19~

'oranat4onda tr04n1asadeklarat1oD aodt.adeo b.ryed •
A:Jboaraa amtsråd, 4en ,l;. ~wd 195,. •

J • .1:'. OUJ)o.ra ..-Atskr1ttena r1s,lGhod batr.ttøs •
,4en lJ. ~~gU9t19;; •

.l? • :i • V •

Lav1wuna

lndtert 1 daabos8. tor retskreda nr. 92 ! Aabenraa
k.betad a. v., d.n 2'. a~a. 19;; • Db. 2167 •
L7at. t1nabOl ,elste4 bl. 14' akt O nr. 691 •
ftDabo&akoatoret tor retskreds nr. 92 • Aabenraa køb-ata4 ID. v., itU

J. B. Jeasta
:.. 4te1tt ••••• 1alt 2 kr.

Fredningsnævnet
for

Aabenraa amt s rådskreds
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 7342 4121 fax 7442 4123

Modtl\gøt t
Skov- ()~Natul'styrol'OD

(~;~<'-\~ k ~I~:;-:'~'~-(":~':'--' :\' 11 OKT, 2006
~ -,\~ 1] 1-y II " J1l'\': I: '1 I[
iJ~ ,'='" Ll, ,._"c'.S G: \1 2.hd d._"

22/S.U(J
-,
)

Den 10. oktober 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 29/2006

Ansøgning fra arkitekt O. Reinhard Hansen, Haderslev, på vegne Felsted
menighedsråd om dispensation til opførelse af en redskabsbygning på matr.nr.
617 Felsted, Lundtoft kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 14. september 2006 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 06/8326.

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

'Det fremgår af sagen, al ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration, der har til
formål at sikre den fri beliggenhed af Felsted kirke med kirkegård. Arealerne må ikke
bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der ikke på
arealerne må opsættes skure, garager eller vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønshedsforstyrrende genstande, eller i øvrigt anbringes eller
foretages noget, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

Felsted kirkes menighedsråd og Fredningsnævnet er påtaleberettiget.

Det fremgår af sagen, at redskabsbygningen agtes placeret på den eksisterende
materiale- og affaldsplads vest for kirkegården. Bygningen måler 6,00 m x 12,84 m
med en højde på ca. 4 meter. Ydervægge beklædes med brede lærketræsbrædder med
listedækning og behandles med sort tjære som klokkehuset. Taget dækkes med tagpap
med lister.

Aabenraa Provsti har godkendt projektet.

Det et videre oplyst, at Felsted kommune har meddelt landzonetilladelse på betingelse
af dispensation fra fredningsbestemmelserne.

Sønderjyllands Amt har besigtiget området og vurderet, at det ansøgte ikke virker
skæmmende eller udsigtshindrende, og indstiller, at der meddeles dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

S1v'S -)1... \ - O 00 ~~

)2-



•

Efter de foreliggende oplysninger må det antages, at en dispensation til opførelse af
redskabsbygningen i overensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelser
ikke vil være i strid med fredningens formål. Der er i den forbindelse taget i
betragtning, at bygningen placeres på den eksisterende materiale- og affaldsplads vest
for kirkegården. 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 Kejser

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.

KlagesKIil--indsendes skriftiigt 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.
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