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Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/19;jr(.

For at sikre den frie beliggenhed af -\l>:Ud r;l/')cnO-
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede Ab11d LJOi.1W J,;..~lli11.1~d.:.:rcndpaa

l\b11Cl pl':n: tr.:·er..bude.:'! VL'e.1:t·

som ejer af ejendommen art. nr~3() I)t~ lQ~ Ab11d

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:
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Arealerne må ikke bebygg~'~~~er beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgs steder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tojletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hunde gårde eller lignende, sprujtehuse, bonzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledningor.



For fredningen ydes ingen erstatning .

..eal/.SDSe arealerne adt'a1D1 ave" 8 a:t 48 kil"kellse 1:l,J'IlC11&-
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m.v. Ot) ~&t'd.ZlttØ1:'. al" u:m~t denne fre~rdnaedek1oration.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
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tOl"blboJ.4e G., Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for 1bi~.., ,"U!..:'.

hver for sig.
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REG. NR.

FREDNINGSNÆVNET FOR SøNDERJYLLANDS AMTS
Sydlige Fredningskreds,
Dommerkontoret i Tønder.

Modtaget r
Skov- cg Naturstyrelsen

2 8 MAJ 1~;,;U

Den 25. maj 1990 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup, følgende
sag på dommerkontoret:

J.nr. 40/90 Ansøgning fra Ribe Stiftsøvrighed om
tilladelse til at forlænge den nuværende
kapelbygning ved Abild Kirke på matr.nr.
104 Abild, Tønder.

§ 34

Der fremlagdes skrivelse af 14. maj 1990 med bilag fra amtsrådet,
j.nr. 8-70-21-1-541-489.

Det fremgår af sagen, at den eksisterende kapelbygning ligger
indenfor et areal, som er fredet ved deklaration af 9. august
1954 (kirkefredning) , og at der søges om tilladelse til at
forlænge kapelbygningen med 1,80 m mod syd. Murværket males
hvidt, og taget belægges med røde teglsten, som eksisterende
bygning. Træværk males grå.

Amtsrådet har bl.a. oplyst, at forlængelsen vil medføre bedre
forhold for mandskab og større redskabsrum samt modernisering af
toiletter. Endvidere fjernes et meget iøjnefaldende vinduesparti
i kapellets sydgavl, hvilket vil være en fordel for helhedsind-
trykket af kirken og dens omgivelser.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34
tilladelse til det ansøgte .

f N._mimsteriet
Skov- og Na~elsen
J.nL SN I ~/.J/8.....cnsrSb
Akt. nr. 0
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I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden år fra dato.

/ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 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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