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REG.NR. 22>17-
Reg.nr.

513-8-7

FREDEDE AREALER

Kommune: Gråsten Ejerlav: Rinkenæs Matr.nr.: 167

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

F.P.U.j.nr.: 540-91-5-78

Kort nr.: 1211 I NV

•
Bekendtgjort:

F!.~3Q~~g~geklaration:
r;~~~~~l:JM:ffl:

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

elnteressezone: III (det åbne land iØvrigt)
Formål: sikre kirkens frie beliggenhed.

9.7.1956

Skala: 1:25.000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Menighedsrådet
Påtaleret: Menighedsrådet og Frednings-

nævnet

10.3.1978

I
I
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Indhold:

Diverse: Der forbeholdes dog de kirke-
lige myndigheder ret til at
benytte arealet efter kirkens
og præsteembedets behov, så-
læng dette tilhører de kirke-
lige myndigheder.

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning. Der må ikke
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster, benzinstandere og lign. eller
opsættes skure, udsalgssteder, boder, garager, hØnsehuse, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lign. skØnheds forstyrrende genstande eller iøvrigt anbringes eller
foretages noget, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



REG. NR . .tJ~
GENPART

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

Sogn.

11a&bo ..
tOr' liU...
I»la4Dl bl.4
'" art. 1Il".1" BlU...
eJ.rl •• Ol .0"Faedningsnævnet for Aabenraa

Anmelder:

amtmidskreds

Stempcl- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

,
Fredningsdeklaration

Undertegnede aealpeuJl6t t•• Bid.... ,.... vid ..... he..-
...... ,,_ torM_l" at kbIIø1a1 ••• rl •• 'co41t..l4e1... ".1·... tnet .............

" ~
iWfiv._ som ejer af ejendommen at:t. nr.. 1" , '.' af

8lak__ ejerlav, .lak... sogn, indført i

tingbogen for BiDII_ bd, 111bI.'" ,at nedennævnte areal
af nævnte eje~dom fredes 'som nedenfor "anført' for' at sikre deA frf'beliggenhed af

.~... '~kirke' med kirkegård, '" ".;' J .1 ••• "' ' .... "II. "

Arealet beskrives således: l' \. ,,,,. ., •••• ". kI # I. i \ .•4

.la 'r_. i JG - Uln ..... ia4•• ,.. - ..... ·,1IIN44.1__ drt ••
......... • ,dl1 ••• , ~.t1,,,o.el af J~"~.rae 101/2. 0l 107/29
kort1tld , kortdt.Ui't abll __ ....alt al1e4... at _
•.y4er-." 0l .e.~.I ....... 1&1&.... • .. at •• , tret ....... al
.... r' e' eam.let bAIl ••

ueale' er "d_ "'.-iDee ••

I,

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes m~d ud~igtsøde1æggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfo;matorstationer, 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.



,

el

"

Bar tor••bold.. 401 4. kir•• liC. a,.D41&b.4e~.''11
'e~'el~ at d.' tl'......... 111 .tt.,. 1&1JoII_ oa .,... ......... n.
bello.. .u.na. 4e' '11ure" JftH'••• be4.' Ol ... tD'e'nn_ at
....... I17Dcllpe4e._

.' .

. ,

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

rl4.". Påtaleberettiget er menighedsrådet for BlU_ sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig,

, den 20....... 195 ,

.,. h,er 11.Irotel's.
_Ull.-'S.lUdtt
II. 'U'II1III

A.OrU &4•• I....
I. S .
A '.'

D.' atte."er. ae"", at u.a4U'eul.ea•• 1' _"lip
_41.-.1' at aal......U'l4•• fol' 111ak_ .... • l: ~:, -' " .,'

Indført i dagboren for ret skreds nr. 95
Lundtofte og Nyb01 herredel', den 9. juli 1956
Dagbog nr. 21'01 akt F. A.
Lyst : Tingbog Rinken::es art o ,nr. 167

s~gn. Gerhard Jensen /underskrift

Afgiftsfri ifI.
lov nr. 140/1g37 '
Efter afgiftslovens
§ 1411 svares 2,- kr.

Genparteno rigti~hed bekræftes
Fredningslli~vnet for , den ~. juli 1956
Aabenr8a amtsr~dskreds
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