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MATRI KE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. //\0 196(;)
FregAiPl~eA- omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag: " /

Se også REG. NR.:



REG.NR. Reg.nr.

513-8-10
FREDEDE AREALER•

Kommune: Gråsten Ejerlav: Rinkenæs Matr.nr'.: 937

Lokalitet: Areal i Rinkenæs.
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-34-77

ee

Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A400/761 af Geodætisk Institut

•
Kort nr.: 1211 I NV

Bekendtgjort:

Fredningsnævnets ~B~t~i&:

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

Interessezone: Byzone
Formål: Hindre oplagsplads.

1977

Skala: l: 25 .000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 23.

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat
Påtaleret: Fredningsnæv t

1.9.1966

Diverse:

Indhold:

Grundens frie areal må Lkke anvendes som "bilkirkegård" og som lagerplads.
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Afgift

Genpart REG. NR. ~/..J.z/1 tf,
Art. 937 Rinkenæs ejerlav
Rinkenæs sogn,(Graasten kommune

Anmelder P. Torell,
Sagfører,Graasten

SteIJlpel4,00 kr.

1.1i. I. A J. I u J

I,.Ll r

U! S0j l J 3_~er)laus.

~e L'C •

Gl'ccaSTl'n, uen 1.9.1966
Chr. Andersen

Indført i tinglysningsdagbogen for retten i Graasten
7. oktober 1966 Dagbog nr. 4922
Tinglyst
Retsanmærkning l)

2)

3) adgangsbegrænsning.

2 dok. om byggelinier

10,00 oversigtsserv.

4,00
3,00

17,00
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Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00

Dispensationer i perioden: 02-03-1990



N2tUlrrGdr.ir:qtr.i::3~T:e( for S~(jd&rjylfo.nc5
6,7:t~ sydlige fredningskreds

Dornme;kontorel I Tønder
Nørregade 31 - 6270 Tønder - Teif. 04 - 72 22 05

REG. NR. () LfI3f)..oOtJ Modtaget,
S/{6V- og NaturstyrfJf:'lef~'

,-o "' rMR. 19~~

Den 2. marts 1990 kl. 11,00 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amts sydlige fredningskreds møde i Gråsten, Nederbyvej
2, med formanden, dommer S.A. Koustrup, Tønder, det amtsråds-
valgte medlem, afdelingsleder August Møller, Vojens, og supple-
anten for det kommunalvalgte medlem, Poul Morville, Gråsten.

Der foretages:

J.nr. 15/90 Ansøgning fra Brdr. Sejersbæk I/S om
tilladelse til at anvende ejendommen
matr.nr. 937 Rinkenæs til værksted med
salg af brugte biler, Gråsten kommune.

Deklaration.

For amtsrådet mødte Tove Larsen.

For byrådet mødte bygningsinspektør B.H. Jensen.
e
e
•

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitå havde meldt afbud.

Ejeren af ejendommen, Kim Jensen Schmidt, og ansøgeren v/ Søren
Sejersbæk var til stede.

Det fremgår af sagen, at deklarationen, der er tinglyst den 1.
september 1966, bl.a. angiver, at området ikke må anvendes til
bilkirkegård eller oplagsplads for brugte biler. Påtaleberettiget
er fredningsnævnet.

Det fremgår endvidere af sagen, at nævnet i 1978 (sag nr. 220/78)
har meddelt tilladelse til ombygning af ejendommen, samt at

Miljøministeriet
~ov- ogN~turstyrelsen

J.nr.SN \ ~ H\ ~~0001 ~
Akt. nr. ~ 0
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ejendommen siden 1966 har været drevet som servicestation. En
tilladelse i henhold til by- og landzoneloven til fortsat
anvendelse til servicestation blev meddelt den 22. december 1988
under forudsætning af, at betingelserne i deklaration af 1.
september 1966 blev overholdt.

Det blev oplyst, at amtsvej væsenet på den pågældende hovedvej-
strækning har fastlagt en byggelinie på 25 m fra kørebanens
midtlinie med højdeforskelstillæg på 2 gange forskellen + 1 m til
passage. Endvidere er der på ejendommen tinglyst en oversigts-
servitut på 25 x 60 m, samt servitut om et planteareal beliggende
langs med hovedlandevejen.

Der foretoges besigtigelse.

Samtlige mødte kunne anbefale, at nævnet gav tilladelse til det
ansøgte.

Nævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
der kun udstilles biler, som er helt klargjorte til salg, og at
ikke klargjorte biler og andet anvendeligt materiel opbevares
indendørs eller afskærmet efter kommunens tekniske udvalgs
anvisning til godkendelse .

I medfør af naturfredningslovens §

såfremt den ikke er udnyttet inden
a bortfalder tilladelsen,
år fra dato.

Iha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.
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