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Afgørelser - Reg. nr.: 02305.00

Fredningen vedrører: Rinkenæs Korskirke
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•



REG.NR. Reg.nr.
513·8-9

FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten Ejerlav: Rinkenæs Matr.nr.: 204

Lokalitet: Rinkenæs kors-kirkes omgivelser.
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 5403-107-71
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Kort nr.: 1211 I NV

Bekendtgjort:

'

Fredningsnævnets ~~~B: 9. april 1956
: Overfredn.nævnets kendelsesdato:

2
Arealstørrelse: Ca. 3500 m

Skala: 1 :25.000

Interessezone:

~Formål:

Zone III (det åbne land iØvrigt)

Sagsrejser :

Kort udarbejdet dato: 10.3.1978
Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat
Sikre kirkens frie beliggenhed Påtaleret: Fredningsnævnet for Åbenrå

og menighedsradet for Rin-
kenæs.Diverse:

Arealet er beliggende i
byzone.

Indhold:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning. Der må
ikke anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafmaster, benzinstandere og lign.
eller opsættes skure, udsalgssteder, boder, garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lign. skØnhedsforstyrrende genstande, eller iØvrigt anbrin-
ges eller foretages noget, der kan virke skærnmende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.



REG. NR. o 2. 305. 000

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejer1av,

Sogn.

fllclMJt-
tøJ! as....
Wa4 &11 1l1-'
J2) U'. Anmelder:14i4nlu ....

8';_1'1*, 04 801J/1;tredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri.Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. av.
niU_ ejerlav, 1taat_

tingbogen for Jtlnt... bd. ,111bI.

af

sogn, indført i

'.', at nedennævnte areal
af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af
n:t.uer4UJø ,"cU:'øltirke med kirkegård.

Arealet beskrives således;

næs aid rot- .r·.t"t.~"~~1rdøn 11~:;:;~nd.,rwMøøt!l.;;a 41:1 af ,pe,roel
4\ a~~•• ";,J.rt_l~ 12 &ortdia'r.lJl.t ;altlk,~. at~~.,.41 .e ar.al_" nor"r falt PU'0611_ aol'lsnue ...

F.3t.~:rC.tl C l'øJ>C\fll~_ J:,};v84 c.., ;;'iJ7/tJ'5 ) t ",.t,r.~ .. t_._
,,\'-0.::.1.. 04ql"lirrAft ladtil a"~~tJs"J1\~4Z SlOfeat • YOf$t~~ ...•<."

fØl" 4. .."l1,e 8..... af 4e Yd o••J'tntJnSql'Sl•• ets ..
d,.la. et» 2u..... 19" t..dede 4al at pøo.l1ea 0iv .y4 .

•'bl1.'" ;m ørl'løbf~nde re,*11n~•• 011. de i$~d1ta.ond.»~t.
;,d 4raa1~t. '~'e;1_'"og Wø"«Nn.4~ Ar !.' llfUI -n Itø.:"l ...
at .... "00 .2,. AHa1.' ell'lu4b ..... a OS .e;! b.188t••••
A~.a1.t. dl.... HID.' ha ao~. _1ft _. 2t; • lvu _, •••

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 ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftc1ser, dog uden udgift for mig.

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