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)[atr. Nr. ,:2.1 08 141,
Øse by og sogn.

Anmclder~ns navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet ;~~ R;b~a;"tsrådskreds,
. dommerkontoret, Holsted,

, I

Fredningstilbud

Undertegnede Artlmr Obr. ll'a1ok
tilbyder herved som l'jcr af malI". nr. 21. og 141,

af Øse by

08
at lade nedennævnte areal af ovennævnle matr. nr, frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives såledt:s: hele arealet.
. .. ,1II I II J',i l

,! iii 1"Jr' d I
I j .11

I" ' I,
l. l.

l ;, l, ~ I l . I ~l )l,l~.~(: l .t ,J! II
• \. • -"I' ~ .. ' oJ .. :.. .... ~... l '1•• ' ~, .,

Fredningen har følgende omfang:, ( .
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidIgt

eller vedvarende, ligesom' oer heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer" ledningsmaster ,o, lign., skure" uqsalgsste~er" ,bode~, ,vog,,~ til
beboelse, høqsegårde, n~ød(linger ~lIer, a!1~eta som kan virke skæmmende. '. ,

• ,~1 " ' ... I • \ , • .. ••• "'~,. '. ,.4 L,oJ 11 'I ~.,1·4~ it~)l,.;.( ..,~....
Jeg forbeholder mig dog re~ ttl at la4e PuS'~ bl1vI ,t, 4. «II .

•,' i .~' ,'; ~.'.: ..... .,,' " ..... d." "~f,l.... J ~ .l~ ..t,
er samt at OJ}tøre et skur øst tor wset. , "l,

• l 'I • i ~ l

• <. ,
'l I j • I, , I'~ 0'0 ,,,,'

For fredningen kræver jeg ingen erståtnlng.

Jeg er indforstået med" at ,0venståel1de fredningstilbud tinglyses·:pllmin ejendom
hlatr. nr.2S og 141 af ."1'

Øse by
°l

sogn

dog uden udgift for mig-.

-
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I

e

e
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
rø.. '.Oi- menighedsråd, hver for si~ eJler i.forSoning., 1::1.' .' ",.,

ø•• , den 10' Jeauar 19 fl.
Artb.lr Chrl.1an Felok.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender loranstående frednings-
tilbud, bestemmcs det, at tilhudet skal lyses som ;,ervitul på matr. nr. 21. Ol 141

af

ø.. by .a· sogn,

li~i!dT~d::liWi~tizi~:fbzx
i~zf~~liIJttDPet fredcde areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart hede s henlagt på aktcn.

Tinglysningen sker med reservation af tidligerc lyst pantcgæld, servitutter og lign.,
hvorom hcnvises til ejendommens blad i tinghogcn.

/

Fredningsnævnct for Ribe amt, den 22- \311111' l'Si~,·d "I,jlliili> 11'1

I \:: ; I •• ' : l) J l l , II, ~ I • \; )1 l • 1 l, ,;,11 Jli 1 JI J, J ti

:",1: l I .J. .,: I ".;, , J .1' L ., J 'I "j II ~~"~~·IIIO,j·)xd,')liu,) Hi Ih'l .1Il:l

lI_tm 1·4QbOPD ~r·,re'akn481 Dr., a'WI YØ'4e1 tøbaWI,.srilU4Jur1a·
dik'loD •• i jø... 1OI,iV•• ~1' .~.,·,4••j~~r.J'~Udl191ff~rI,Jd jl,.h"

, iii I , ' lI, ctlll! l' !ll'id Ilr;:::l I-pltip,_ ·'~DCbO,1M1.-·ØM'I1. 14~I·m•• ab 'I. Dr. 14.
Id' ~h"~·'. ~I J ..... :'! U'.l,,/l\tIJ ~I~' jl~::; ';,

- - ..- .- - -
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Katr. Dr. lag Øse bf
og sogn.

• l

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
l •

Fredningsnævnet fo'" Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

U ndertegnede Aksel l'edersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l

' ag
1-

af ø.e by
•

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor a:art.
sogn,

Arealet beskri ves således: En b 8
f ræmme~ q a. ~. ~4. Ild. tor 1"8JeD,

• 01\ I • I ) •

l I l I " 'j"f'

·lt, I d ..
I t.l j

Fredningen har fø1gende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster' o. lign., skure, udsalgssteder, bod~r, vogne .til

beboelse, hønsegårde, mølIdinger cl~li andet, som. kan .virke. s&æmmendcr·.1(. 'i<, 1';1 ~i.

x:Aii:f2Ezf~X$x~&i:~'&~~ . l, ."1' ~ .1. ':.1'.):.1'" .J",',

,li ,J 1

/. . '.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~in ejendom
matr. m'lag af

Øse by sognos
dog uden udgift for mig.



•

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

~S8 sogne • jJ. • '.

, den 19
10' Januer 51•

AksBl l'e~era.D.

...., .o'lo••
·1,
i
I

l

• l t ) i .1
,., Idet fredningsnævnet.,for Ribe a'mt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la.
af

øs. by
°l

sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr.

XX~~dbrug. Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en g~ bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den
22' JWJ1 19n. :
.ra.U'u.». . I " • ,

1nl1'jilrt 1. o.aloo,eSl tor retsknd.S nr. as. v'aide køb~til _.'ladJurS,a-
J • , .'" • I I, ,r'l' ') \. II' •

41lC.tlo115amt ~eter Ol.; Vcstar herreder.· Oen r:n ,J\lØl:.19S1~
L1st. 1'1ngbog ·bl. ~•• bl. 370. Ak'. ISkIllJ». .rir•.;M6~/,t,:l ,;J .:,

J{JJw'1 cortø8D.q. - ... .. - - - - -
GeD»8neli8 r11;1sh84 bekrat'tea.

3 JUN 1954'
I' '. J ri 'dllllll ...t1 ", I

FREDNINGSNÆVNET ,4.
FOR

, • RIBE AMTSRAADSKREDa . . 1 l l • I ,J f~ ll,! i,J J i j J ' J (.1i

l. )



•

GeDpa- - -
'l

t d .1 ••

Ilatr. ør. 19 Ø.I by "Ananeldere'ns tllivn og bopæl (kontor):

og sogn. Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede :N1els :Boel Je:pseD
tilbyder herved som, ejer af matr. nr. lO

af ø.e byO. sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anrørt.

Arealet beskrives således:
,.1 I J ,: l

l ~ l l l t ,

" •• \ J d
., .'. ,...... I,', '

,
\1,(

Fredningen ha'r følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midiertldigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne m~ grayes grus eller ~nbringes

., ~ \J _ j

transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, nønsegårde. møddinger eller anaet, som kan virke skæmmende." . 'J., i",.l".

Jeg _forb6hc:>I~~r~mig dog,.ret til at byS... 'il·ld' D\If"M'·!lJia~" at
holde bøplantD1DgeD Y8d11ge •

.. . )

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. . I •

Jeg er indforstået med, at ove~~tående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. lS af

ø.e by
°l

sogn

dog uden udgift for mig.



•

•

•

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævneCfor Ribe amt og~. lO,. menighedsråd, hver for sig eller. ~ fo~~~f.n~...1.. • •

e.. ,den 10' JaDWU" 19 SJ..
B1el. Boel Jepsa.

ol

'I' ,

I!."';(l.l

~ j I ~. :. }' " l l
[det fredningsnævnet,for Ribe amt modtager og godkender foranståt:nde frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1.11
af

ØH by Ol sogn,

hilW~Zdk~tiMx~iW;XrN.
i~ti:It~et fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad j tingbogen .

!
i
!
i

.1

Fredningsnæ'vnet for Ribe amt, den 22' ~UDl 1951.
" '. I

J'.'w.». . .:"
Indtøn 1 lepopn tor retrskredl nr. 8;,' varde tøYla'Id"OI' lu4Jur1s-

l t !,,';... j , I l: i I; '.' ,.. )
lik'ioD ... , Ø,1i1r 01$V.I1ie~ h~4e~ ,.,~._.~~"~~ ..~'~~i.'I ,

,L7.t. ,TiDS'" "~ ... ,bl.,/3li~\.,,"; lakab .a. ,B.J 46a../h.1 :;,,~
JCDu4 Oor' .... l : l ." li '.l, d (u.tiL r. .,i.\ ',11.l

"(,.... - - ...

FREONINGSNÆVNE'( .
FOR '4.a' '3 JUN 1954r,~g'I1j.lIJOl "I

RI IBE AMTSRAAOSKREOS ' .
ol , d, lullJlil l 01 J{

I. ~~k7"LI
j
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REG. NR .. Ho.y (/ Å "/&

-.YIGeupart.._---------

Xa1ir. Nr. 131..
Øse bi' og sogD.

.\

, "J,). , I,L.} !o 'I
Jlnmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amisrådskreds.
dommerkontoret, Holsted .

Fredningstilbud

Undertegnede Geors Adolt GeJ ains
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 13!,

af ø.e by

•at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor an!,rt.
sogn,

Arealet beskrives såled~s: ED bZ'lllDll18:På 80 • øst tor 4et DUVlIlr8nde

1c1rklgArds41se. I II i ,Ii I I I, I

:....~.'

I I I. I, 'ol II,,,,, I. II
, ,

, . i I I j,. I l, I t ',J" 1,11

I flt.~ l. rI~ilili
l Ij: 'l .' lI"" I l .ltl • r

Fredningen har følgende omfa,ng: " I •• 1 ,loId, II J
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom øer heller ikke på arealerne må graves 'grus eller anbringes
transformator~tationer, ledningsmaster q. lign., skure, udsalgssteder, boder, :vogne til

• I '\ j t I """

beboelse, h~ns~g~rde. ~ød,dinger e.lIer ~ndet, som kan virke skæmmende. - .' t. . ,d '

x~~mdt&it . , .I,. ,J, ,I•• t';.t , ..i:.
• i,

, ,

" ~ '. \' id. ~.! r~~.. idl/ ...

. "

. I::.
•• l. : ~ \,

For fredningen knEver jeg ingeh erst,atning. • '. l I
~ d, h J

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilhud tinglyses på min ejendom
.,j rl.

matr. nr. 13!. " af
byØse Ol sogn

dog uden udgift for mig .



~.

Påtaleberettiget henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig- eller i for!;lling ..

Øse aopø

ø•• , den
..:" () ~

llJ t:!.JlO' Januar .,,,.
Adolt Ge11J1oa.

. .1

I,

~ .
Idet fredning'snævnet for Ribe amt modtager og godkender lor't"st.\e.'l{!~ fredniI;lgs-

tilbud, hestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13!,
af

byøse sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse Illed matr. nr. l
ibd. udgør et landbru~et fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart hedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingboge~.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 22' ~UDl 19S1,' .1 11 ).jf,;,,:,
, ". l l • " ,.. ~ I f l •• l

l••~. ol' J~li ~,t, j ~! •• JL

tDdtøn l'4apoPD tor "'~1a'e4d ~. 8'..Vadel~.\aI~ o,'l_juris-
, ,f... • \ • I ,J ~'" \ I , ~, , t I . I

41kt10D 8Ul' ØSøl" Ol Vesør h.~e~ ~D""~:"N~~oll?~r";'J
L7s'. TiDlbol bc1. ~ •• I bl. 111. Akt. atab G··.: i31~.> o,, ••

"l.KDU4 Cortae••
.- .- -

Gell,panena np1gbed belmltt •••

FREDNINGSNÆVNET' , l .. , " , 3 JUN 195411 IlJ;jldJllu d 1,,'1

d, "", RIS'E AMTS';f:ADSKRe!O! I 4ØD j,I,!,dhtli l, :,'11
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Katr. Dr. 26 Øse by 'Anmelderen s nllvn og bopæt (kontor):

og sogn. Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

I ,

Fredningstilbud

Undertegnede Øse kirke TI meDighec1arlc1.,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 26

af Øse by

Ol sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor ånført.

Arealet beskrives således: hel. areal.t_

.1 l ,lf' \ i •• '

, , .1 I .. l J Jd I, l'; II ,
,1 l

, ,
" .II

, ' ,~.I II. ,I ; , hJ.l J. ' ..
, "j I, I Id·li I

I . '. ... "lll ,ti i.llC (

, } , I • t

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke. bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes. ,
transformatQ.rstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder",'boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger' eller a!ldet,: som kan virke. skæmmende.

xi lu'Ckttth9hltrztWtz!fjdi~

• .1:"1~ .....: l,

., t...

• I

"
l • '." ;,., •~l:l '.~

k1J:tc: Ja ... 1 .'
For fredningen kræVEDe' lOgen erstatning. . .

Klrkeu XIfIg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyse~in ejendom

matr. nr. 26 ,.., ,I' l afø.e by ., sogn

~ , t ','

dog uden udgift fol:lllist1rkeu.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet 1for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.øø ....

(da. ,den S. tebruar 19 Si.
L. La.leD.up LaUriii.. BaDa Balbr. K. B. 1.... D. ø.. »14.
-.r. O. B1elaeD. V. H. BruuD. ThOn. J.... D. a. Al'Db~.1'8.

, Idet fredningsnævnet Jor Ribe amt modtager og godkender ioran8'tå~~'d~ frednings-
tIlbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr, nr, 26

af
by

~S8 Ol sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse medmatL.....m:.-
XU'ZXZxZXU:ZXZXøøø~øøa;am.

lU:i~~di?et fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld servl't tt l'h h'" ' u er og 19n.
vorom enVlses tIl ejendommens blad i tingbogen. '

Fredningsnævnet for Ribe amt, den l" san. 1'51.• ~, l

JUVUJ- . )

loru8tAeD4e tre4D1DP'Ubwl '11tl'8l4•• beJll'h4~,,)j ,/. "J91b
" , ., . , " , (' "./a, ... 1.11 ,JanEli

BiM .tlft1øn1.pe4, leD 19' ~ut.,19~·.r~8*~.f/8(ood:)d

u. o. Fril•• II...,er. 1.t1Dl........ .l.!~I'_~., .........

ID4tøn 1 4esbopD tor rets1a84. Dr. as. VarA. kØb.,ea ... ·l-...u ..
"l,

alktlon samt ~ster os Veater herred.r, aeD 27' ~UDl 1951.
Lpt. f1llsboSbl. ".. bl. 76 Akta skab S. Dr. 222.

1CIU4 oort"D.

1 II l

I '.~ 1
,,l '. ~'i' '. .

J, l , ~ l'~ ~, ... - ~t ~71~ ~ I):
.1l~ ~,~~""

0-~ .111 II ,

'"

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTSRAADSKREDS

3 JUN 1954
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Domhusgade 24, 6000 Kolding 
76 31 96 38, mail: biran@domstol.dk 
 
 

 
Fredningsnævnets j. nr. 23/2010: Ansøgning om dispensation til at udvide huset på ejen-
dommen matr. nr. 2 e Øse by, Øse, med en tilbygning på 26 m2.  
 

 
 

Varde Kommune har med brev af 3. juni 2010 fremsendt en ansøgning fra Hanne og Kristian 
Kristensen, Sønderskovvej 121, Øse, om dispensation til at udvide huset, der er opført på ejen-
dommen Sønderskovvej 121, Øse, med en 26 m2 stor tilbygning, som skal opføres vinkelret på 
husets nordøst facade.  
 
Ansøgningen vedrører ejendommen matr. nr. 2e Øse by, Øse, der er omfattet af en kirke-
omgivelsesfredning, tinglyst den 27. juni 1951, på blandt andet arealerne nord for Øse kirke. Det 
fremgår af fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges for at sikre den frie 
beliggenhed af Øse kirke. 
 
Projektet kan derfor ikke gennemføres, medmindre Fredningsnævnet meddeler dispensation hertil. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, beslut-
tet at meddele Hanne og Kristian Kristensen dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, til projektets gennemførelse på de vilkår, der fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets 
afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Arthur Chr. Falck, Øse, pålagde den 10. januar 1951 sine ejendomme matr. nr. 2e og 14i Øse by og 
sogn, en fredningsdeklaration for at sikre indsigten til og udsigten fra Øse kirke. Fredningsdekla-
rationen blev tinglyst den 27. juni 1951. 
   
 
Fredningsdeklarationen har følgende indhold: 

 
”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt 
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes 
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign. skure, udsalgssteder, boder, vogne til 
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet som kan virke skæmmende…” 

 
Hanne og Kristian Kristensen har ladet projektere en udvidelse af deres hus på ejendommen matr. 
nr. 2 e Øse by, Øse.  



Det fremgår af projektet, at tilbygningen skal opføres i pudset murværk, der skal males i samme 
røde farve som huset, at tilbygningens tag skal udføres i sorte tagplader som taget på huset, og at 
vinduer og døre skal udføres som ”Dannebrog m. sprosse”, som males hvide. 
 
Det fremgår af en situationsplan, at Hanne og Kristian Kristensens hus ligger nord for Øse kirke, og 
at tilbygningen skal opføres på nordøst siden af huset og – set fra kirken - skjult bag dette. 
 
Det fremgår endelig af tegningerne, at tilbygningen bliver lavere end huset.  
  
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved brev af 29. juni 2010 anmodet Miljøcenter Ribe, Varde Kommune, Skov- 
og Naturstyrelsen Blåvandshuk, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornito-
logisk Forening, Ribe Stift og Varde Provsti om bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist 
den 9. august 2010. 
 
I et brev af 15. juli 2010 har Ribe Stift anført blandt andet: 
 

”… 
 
Af det fremsendte materiale fremgår det, at ejendommen mod syd deler skel med Øse 
kirkegård. 
 
Den ønskede tilbygning skal efter de fremsendte byggetegninger, udarbejdet af Elite-
Arkitekter, forlænge den eksisterende bygning i nordøstlig retning. Tilbygningen vil 
blive lavere end den eksisterende bygning og vil blive holdt i samme stil. 
 
Ribe Stift kan på baggrund af ovenstående oplyse, at man efter en konkret vurdering 
af sagen ikke vil have indvendinger mod en dispensation fra fredningen. 

 
Stiftet har ved sin vurdering lagt vægt på, at der er tale om en tilbygning i begrænset 
størrelse, at tilbygningen vil blive lavere end den eksisterende ejendom, og at den ikke 
få nævneværdig betydning for indsigt til og udsyn fra kirken, da den placeres på den 
side af ejendommen, som vender bort fra kirken…”  

 
I en mail af 9. august 2010 har Varde Provsti udtalt, at provstiet ikke har bemærkninger til 
ansøgningen. 
 
I en mail af 5. august 2010 har Friluftsrådet oplyst, at rådet kan tilslutte sig, at der meddeles ansø-
gerne dispensation til at opføre tilbygningen. 

 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra en 
fredningsbestemmelse, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. 
 
Øse Kirke ligger set fra vest og nordøst skjult bag forskellige bygninger; indsigten til kirken set fra 
nordvest er begrænset til en kile. Ansøgernes hus ligger tæt på kirkediget og er opført som en 



vinkelbygning. Den projekterede tilbygning skal opføres i forlængelse af huset og i nordøstlig 
retning, og vil - set fra kirken - være skjult bag huset.  
 
Da tilbygningen ikke vil sløre eller hindre indsigten til og udsigten fra kirken, og da tilbygningen 
heller ikke vil være synlig fra kirken, vurderer fredningsnævnet, at projektet ikke vil stride mod 
formålet med fredningen af Øse kirkes omgivelser. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Hanne og Kristian Kristensen dispensation til at opføre en 26 
m2 stor tilbygning til deres hus på vilkår,  
 
at tilbygningen opføres som vist på den situationsplan, der er vedhæftet denne afgørelse, 
 
at tilbygningen opføres som beskrevet i projektet, 
 
at byggeaffald fjernes fra grunden ved byggeriets afslutning. 
   
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for Na-
turklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, af Hanne og Kristian Kristensen, Øse 
Sogns menighedsråd, Ribe Stift, Varde Provsti, Varde kommune, Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, 
lokale foreninger og andre, som har væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 
kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af 
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Naturklagenævnet. 
 
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgeren rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, 
 

Kolding, den 22. september 2010. 
 
 
 
 

Vagn Kastbjerg, 



formand. 
   
 
 
 
 
 
Denne afgørelse med bilag er sendt til: 
 
Hanne og Kristian Kristensen, Sønderskovvej 121, Øse, 6800 Varde. 
Øse Menighedsråd c/o formanden  
Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe. 
Varde Provsti, Lundvej 12, 1. sal, 6800 Varde. 
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe. 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 
Varde Kommune, Teknisk Forvaltning, Bytoften 2, 6800 Varde. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite ved Merete Vigen Hansen, Frøstrupvej 200, 
Lunde, 6830 Nørre Nebel.  
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV. 
Friluftsrådet c/o Hanne Voetmann, Houstrupvej 34, 6830 Nr. Nebel. 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
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