
Afgørelser - Reg. nr.: 02217.01

Fredningen vedrører: Skærbæk Kirke

• Domme

la ksatio nskom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 18-12-1954

Kendelser

Deklarationer

02217.01



FREDNINGSNÆVNET>

•



REG. NR . .2A?,d <Y. ,

, /J /

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Skerbak 'bd. t bl. 31 ti

art.nr.181 Skærbæk
eJerla'" og I}ogn.

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af Skærbæk .ogn.
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt ,og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfre~n~pgsnævnet,fqr,~ø~d~~ .amts-
råds kreds erklærer undertegnede 8kærbak aGgD••• n1abe48raad

paa præstoembede. Yegne

som ejer af ejendommen art. nr.'181ISkærbæk e.1erlaY

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

~arc81 ~9~O kortblad 5 - prastegaard med have.

Jredningeh omfatter hel~<parcelle~.
llarcel 888/7 kort~.5 - pm~.gaard.8haTe.

~r8dD:ingen Dmt~tt~. ~UD en iO ·JIl~.t~~.bred brBlllllelangs skellet til

parcel 881/S korib1ad 5 - k1rkegaarden.

Fredningen'har følgende indhold:,
Arealerne må ikke bebygges EØ':lO'UDØlI'JiJ!lir., således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.
Saafremt nogen ael at arealerne inddrages under klrkegaarden,

borttalder servituten.
Saa1-age arealerne administreres at de klrkelige myndigheder,

tretter klrk_inlBterlet atgØrelse om DYplacerlng at prastegaar-
a"118 b:rgnlng-er herunae~ tillige bygseplanen, e.t tilbygninger
m.v. og ombygninger, alt uanset denne tredn:lngs'aeklaratl.on.,

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
til ejendommens blad i tingbogen, alt under forbehold af kirke-
.inieteriete godkendelse.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskredlf~ menighedsrådet forSkarbak: 80gn

llil'Oy.t~og provet1udvalget tor TØrniDgl.el1 1 hver for sig.., .. : .

~d.r8~reTet. laet formanden attesterer, ai aamtllge readet •
• edlemmer har underskrevet.

81gn.: Andr. HanseB,tmd.~
A. l'ogtmana,· ,
Alma AndersaD,

X.II •• eI1;4·8811,
Ih. Sy.Dd8en,
S. KronhØJ ,

B.O.Anderaen;
Peter· Jetåen,
Lor.nz·l'randsen.

Attesteres, at samtlige raadets medlemmer-har underskrevet.
81gn. Andr. Dansen

Det tiltrædes, at nærværende trednlngs_se~ar~~~o~ tinglyses

• som servltutstittende paa art.nr.16? Skærbæk ejerlav og 80gn.
- ~ ~. ~. .' . - - .'

Kirkeministeriet, den 3'Juni 19~4.
p.Jl.Y.

, -' . B.B.
slgn. Blær Løwe.

fil.

l'oranataaende .. zxttwt trednl~gsserYitut ~i~~rade8.
, den 16' dec.ember 19~4.

p.Jl.V. -
sign. BDgelsiott.

tmd.
TlnØysD1RløpåteanlDl at 22/12 1954.

N Cltu rfrGd 11in USl læv ..... ----.
1m AfakrlC'øne J:ls'lghecl bekræt'ee.den 6/1 19;5.TrmrJpr (jmt.

~~turfredningsnævnet
for

Tønder Bmt
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